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EAT, DRINK, BE MERRY

‘Tis the season to celebrate! 

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.

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.
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Πρωτοχρονιά
NEW YEAR’S DAY

Εστιατόριο / Restaurant
Made in Athens 
Εορταστικό µενού 7 πιάτων, Ζωντανή µουσική
Festive 7 course menu, Live music

Τιµή κατ’ άτοµο: 90€
Price per person: 90€

Παιδιά 4-12 ετών, 50% έκπτωση
Children 4-12 years old, 50% discount

21:00 – 02:00 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΓΕΥΜΑ
CHRISTMAS LUNCH
Εστιατόριο/Restaurant
Made in Athens
Χριστουγεννιάτικος εορταστικός µπουφές, 
Ζωντανή µουσική
Christmas festive buffet, 
Live music

Τιµή κατ’ άτοµο: 85€
Price per person: 85€

Παιδιά 4-12 ετών, 50% έκπτωση
Children 4-12 years old, 50% discount

13:00 – 16:30

Παραµονή Χριστουγέννων
CHRISTMAS ΕVE 

Παραµονή Πρωτοχρονιάς
NEW YEAR’S EVE

31.12.2021

01.01.2022

Aegean Sea Ballroom
Εορταστικός µπουφές, ζωντανή µουσική
Festive buffet, Live music

Τιµή κατ’ άτοµο: 120€
Price per person: 120€

Παιδιά 4-12 ετών, 50% έκπτωση
Children 4-12 years old, 50% discount 

Έναρξη: 22:00
Starting: 22:00

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΓΕΥΜΑ
NEW YEAR’S LUNCH  
Εστιατόριο/Restaurant
Made in Athens 
Πρωτοχρονιάτικο εορταστικό γεύµα, πιάνο, 
τραγούδι
Festive New Year‘s lunch, live piano music

Τιµή κατ’ άτοµο: 80€
Price per person: 80€

Παιδιά 4-12 ετών, 50% έκπτωση
Children 4-12 years old, 50% discount

13:00 – 16:30

Réveil lonRéveil lon

New Year
2022

24.12.2021

Christmas

Réveil lon

25.12.2021

Χριστούγεννα 
CHRISTMAS DAY

2021



Γενικοί όροι & τρόποι πληρωµής - 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.
The minimum order for items sold in portions is 4 servings. Minimum order 70€.  All orders include 1 White Wine Bottle or 1 Red Wine Bottle.
Delive� Cost: 20€. Orders are accepted 3 days earlier. All dishes are delivered in disposable containers, at refrigerator temperature for heating. 

The transaction is made intact, by e banking or credit card. 50% down payment with the confirmation of the order and payment 3 days before delive�. 
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 

Orders over 150€ a bottle of champagne will be offered.

Οι παραγγελίες ισχύουν για το Ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς , καθώς και για την ηµέρα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Όλες οι παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνουν ΦΠΑ. Η ελάχιστη παραγγελία για τα είδη που πωλούνται σε µερίδες, είναι 4 µερίδες 

Ελάχιστη παραγγελία 70 €. Σε όλες τις παραγγελίες προσφέρεται 1 Φιάλη Λευκό Κρασί ή  1 Φιάλη Κόκκινο Κρασί. Κόστος Μεταφορικών: 20€ . 
Οι παραγγελίες γίνονται δεκτές έως και 3 ηµέρες πριν από κάθε γιορτή.  Όλα τα εδέσµατα παραδίδονται σε σκεύη µίας χρήσεως, σε θερµοκρασία ψυγείου για αναθέρµανση.  

Η συναλλαγή γίνεται ανέπαφα µε πληρωµή  µέσω τραπέζης ή µε πιστωτική κάρτα. 50% προκαταβολή µε την επιβεβαίωση της παραγγελίας και εξόφληση 
3 ηµέρες πριν την παράδοσή της. Οι παραδόσεις των παραγγελιών θα γίνονται έως τις 20.00 για τα ρεβεγιόν, και έως τις 12.00 για τις ηµέρες των εορτών

Σε παραγγελίες άνω των 150 € προσφέρεται µία φιάλη σαµπάνιας.

TAKE AWAY FESTIVE GOODIES

Σούπα κολοκύθας αρωματισμένη με τζίντζερ και κύμινο
Sweet pumpkin soup with ginger and cumin

6€ ανά άτομο / per person

Σούπα κάστανο / Chestnut soup 
6€ ανά άτομο / per person

Χριστουγεννιάτικη πράσινη σαλάτα με ρόδια, καρύδι, παρμεζάνα, 
προσούτο & σάλτσα βαλσάμικο

Traditional Christmas crisp green salad with pomegranate, nuts, 
parmesan cheese, Prosciutto and balsamic sauce

6€  ανά άτομο / per person

Σαλάτα πράσινη με μαριναρισμένο καρότο, σέλερυ και κινόα
Green salad with marinated carrots, celery and quinoa

6€ ανά άτομο / per person

Παραδοσιακή γαλοπούλα ψημένη στο φούρνο με
γέμιση από μοσχαρίσιο κιμά, κάστανο, κουκουνάρια, 

μήλο, σταφίδες και αρωματικά συνοδευόμενο με 
γλυκοπατάτες και λαχανάκια Βρυξελλών

Traditional oven baked turkey with sweet potatoes 
and Brussels sprouts stuffed with veal minced meat, 

chestnuts, pine nuts, apple raisins and herbs
15€ ανά άτομο / per person

Γουρουνόπουλο φούρνου με ψητές πατάτες, μήλα και ρίζα σέλινο
Roast pork assorted with oven baked potatoes apples and celery roots

17€ ανά άτομο / per person

Ολόκληρη παραδοσιακή ψητή γαλοπούλα με γέμιση από 
μοσχαρίσιο κιμά, κάστανο, κουκουνάρια, μήλο, σταφίδες

και αρωματικά συνοδευόμενο με γλυκοπατάτες και λαχανάκια Βρυξελλών
Whole traditional oven baked turkey with sweet potatoes 

and Brussels sprouts stuffed with veal minced meat, 
chestnuts, pine nuts, apple raisins and herbs

140€

Ολόκληρο ψητό γουρουνόπουλο με ψητές πατάτες, μήλα και ρίζα σέλινο
Whole loin of roast pork with oven baked potatoes, apples and celery roots

160€

ΓΛΥΚΑ / DESSERTS

Χριστουγεννιάτικος σοκολατένιος κορμός
Christmas chocolate log

6€  ανά άτομο / per person

Σοκολατόπιτα με φράουλες και berries
Chocolate tart with strawberries and wild berries 

6€  ανά άτομο / per person
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Εορταστικές προσφορές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς - Christmas and New Year’s Eve offers

Για κρατήσεις θέσεων στις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
έως 17/12/2021, παρέχεται έκπτωση 10%.

Πακέτο διαµονής Χριστουγέννων: Τιµή κατ’ άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο 125€
Η τιµή περιλαµβάνει: διαµονή, συµµετοχή στο Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν, πρωινό

και όλους τους νόµιµους φόρους
Πακέτο διαµονής Πρωτοχρονιάς: τιµή κατ’ άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο 155€.

Η τιµή περιλαµβάνει: διαµονή, συµµετοχή στο Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, πρωινό
και όλους τους νόµιµους φόρους.

On bookings for Christmas or New Year’s Eve made
before the 17th of December a 10% discount will apply.  

Accommodation package for Christmas: Price per person in double room 125€.
The price includes: accommodation, participation in the Christmas reveillon

in the Made in Athens Restaurant, breakfast and all taxes.
Accommodation package for New Year’s Eve: Price per person in double room 155€.

The price includes: accommodation, participation in the New Year’s Eve reveillon
in the Aegean Sea Ballroom, breakfast and all taxes · H a p p y ·
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