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EAT, DRINK, BE MERRY

‘Tis the season to celebrate! 

Απολαύστε την µαγεία των εορτών µε τους αγαπηµένους σας σε ένα άκρως 
εορταστικό περιβάλλον και ζήστε µια αυθεντική εµπειρία διαµονής.

Ανακαλύψτε τα εορταστικά µας πακέτα για αξέχαστες στιγµές µε τα αγαπηµένα 
σας πρόσωπα.

Cherish time with your loved ones during the holidays with great food, 
pampering stays, and festive celebrations! 

Whether you’re planning a quiet, intimate gathering or a sparkling 
spectacular event, discover our holiday packages for unforgettable moments 

with family and friends

Ευγενίας Χανδρή 2 82100 Χίος / 2nd Eugenia Chandris str., 82100, Chios 
T. 22710 44401, E. chios@chandris.gr

www.chioschandrishotel.gr 

MH.T.E./GNTO 0312K014A0095500

· H a p p y ·

Holidays



***FESTIVE BRUNCH
ΧΡΙΣΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΓΕΥΜΑ 25.12.2021

Την ηµέρα των Χριστουγέννων απολαύστε παρέα µε φίλους και οικογένεια ένα εορταστικό brunch µπουφέ στο εστιατόριο Elinda Restaurant µε 
ξεχωριστές γεύσεις που έχει επιµεληθεί ο Executive Chef του ξενοδοχείου και η ταλαντούχα οµάδα του.
Christmas Day Brunch Buffet 
Warm up Christmas Day by enjoying a Festive Brunch Buffet at the Elinda Restaurant thoughtfully prepared by our Executive Chef and his talented 
team.

25 € per person |ανά άτοµο

***NEW YEAR’ S EVE
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 31.12.2021

Καλωσορίστε τη Νέα Χρονιά µε στυλ, στην µαγική ατµόσφαιρα του Elinda Restaurant µε ένα εορταστικό δείπνο σε µπουφέ.
Απολαύστε µια premium παραµονή Πρωτοχρονιάς µε ξεχωριστές γεύσεις και ζωντανή µουσική.
Gather your friends and family together and welcome the New Year in style, with a special holiday-inspired buffet menu.
Enjoy a premium New Year’s Eve in the magical atmosphere of the Elinda Restaurant with sumptuous holiday delicacies & live music.

38€ per person |ανά άτοµο

***FESTIVE BRUNCH
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΓΕΥΜΑ 01.01.2022

Υποδεχτείτε τη νέα χρονιά µε εορταστικό brunch µπουφέ στο εστιατόριο Elinda Restaurant. Μια αληθινή γιορτή για τις αισθήσεις µε εορταστική 
διακόσµηση και ευχάριστες µελωδίες.
New Year’s Day Brunch Buffet 
Toast the New Year with a Festive brunch buffet at the Elinda Restaurant. A true feast  for the senses with festive decor and feel-good times. 

25€ per person |ανά άτοµο



TAKE AWAY FESTIVE GOODIES

Νιώστε τη ζεστασιά των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και απολαύστε στην άνεση του σπιτιού σας µια ξεχωριστή γαστρονοµική εµπειρία µέσα 
από τα εορταστικά µενού που δηµιουργήθηκαν αποκλειστικά για εσάς από την εξαιρετική οµάδα των Chef του Chios Chandris.
Οι παραγγελίες για εορταστικά µενού µπορούν να γίνουν τηλεφωνικά επικοινωνώντας  µε το  +30 22710 44401.
Τα εορταστικά µενού θα είναι διαθέσιµα για το take away και παράδοση στο σπίτι στις 24 & 25 ∆εκεµβρίου 2021 & στις 31 & 01 Ιανουαρίου 2022
Celebrate the holidays with your loved ones and enjoy our festive menus, exclusively created by the Chios Chandris Culina� Team in the comfort  of 
your home.
For pre-orders contact us at +30 227 10 44401 and let us prepare a memorable experience for you.
Festive menus will be available for take away and home delive� on the 24th & 25th of December 2021 & 31st & 01st of Janua� 2022

TAKE AWAY FESTIVE GOODIES

Σούπα κολοκύθας αρωµατισµένη µε τζίντζερ και κύµινο
Sweet pumpkin soup with ginger and cumin
6€ per person | ανά άτοµο

Σούπα κάστανο
Chestnut soup
6€ per person | ανά άτοµο

Χριστουγεννιάτικη πράσινη σαλάτα µε ρόδια, καρύδι, παρµεζάνα, προσούτο και σάλτσα 
βαλσάµικο
Traditional Christmas crisp green salad with pomegranate, nuts, parmesan cheese, 
Prosciutto and balsamic sauce
6€ per person | ανά άτοµο

Σαλάτα πράσινη µε µαριναρισµένο καρότο, σέλερυ και κινόα
Green salad with marinated carrots, cele� and quinoa
5€ per person | ανά άτοµο

Γουρουνόπουλο φούρνου µε ψητές πατάτες και µήλα
Roast pork with oven baked potatoes and apples
15€ per person | ανά άτοµο

Deserts |Γλυκά

Χριστουγεννιάτικος σοκολατένιος κορµός
Christmas chocolate log
6€ per person | ανά άτοµο

Σοκολατόπιτα
Chocolate tart
6€ per person  | ανά άτοµο

Παραδοσιακή γαλοπούλα ψηµένη στο φούρνο µε γέµιση από 
µοσχαρίσιο κιµά, κάστανο, κουκουνάρια, µήλο, σταφίδες και 
αρωµατικά συνοδευόµενο µε πατάτες και λαχανικά σχάρας
Traditional oven baked turkey with potatoes, grilled vegetables 
and stuffed with veal mincemeat, chestnuts, pine nuts, apple, 
raisins and herbs

80€



TAKE AWAY FESTIVE GOODIES

Γενικοί όροι & τρόποι πληρωµής

Οι παραγγελίες ισχύουν για το Ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, καθώς  και για ανήµερα των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς. 
Όλες οι παραπάνω τιµές συµπεριλαβάνουν ΦΠΑ.
Σε όλες τις παραγγελίες προσφέρεται 1 φιάλη Λευκό Κρασί ή 1 Φιάλη Κόκκινο Κρασί.
Όλα τα εδέσµατα παραδίδονται σε σκεύη µίας χρήσεως.
Οι παραδόσεις των παραγγελιών θα γίνονται έως τις 20.00 για τα ρεβεγιόν και έως τις 12.00 για ανήµερα των εορτών

General terms & payment methods

Orders are valid for Christmas & New Year’s Eve and for Christmas & New Year’s Day.
All the above prices include VAT.
All orders include 1 White Wine Bottle or 1 Red Wine Bottle.
All dishes are delivered in disposable containers.
Deliveries of orders on Christmas & New Year’s Eve will be made by 20.00 Deliveries on Christmas & New Year’s Day will be made by 
12.00

Υγιεινή & Ασφάλεια
Το ξενοδοχείο είναι πιστοποιηµένο µε HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), διεθνώς αναγνωρισµένη µέθοδο εεντοπισµού και 
διαχείρισης  κινδύνου που σχετίζεται µε την ασφάλεια των τροφίµων.
Το Chios Chandris Hotel τηρεί τα επίσηµα πρωτόκολλα υγειονοµικού περιεχοµένου έναντι του COVID-19 σύµφωνα µε τις κυβερνητικές 
πολιτικές και εντολές σε ότι αφορά την πανδηµία καθώς και τις οδηγίες και πρακτικές των δηµοσίων υπηρεσιών υγείας (ΕΟ∆Υ, ΕΦΕΤ κ.α) και 
του Παγκοσµίου Οργανισµού Υγείας.

Hygiene & Safety
The Hotel is certified by HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), an internationally recognized method of identifying and managing 
food safety related risk.
The Chios Chandris Hotel adheres to the health protocols against COVID-19 including the instructions and guidelines as announced and 
implemented so far by the Greek Government, the National Public Health Organization and World Health Organization. 


