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·Happy·

Για κρατήσεις
Καλέστε το +30 2310 017 000
E: fnbman.themet@chandris.gr
50% προκαταβολή για την επιβεβαίωση
της κράτησης σας
∆ωρεάν ασύρµατο internet
∆ωρεάν χώρoς υπόγειας στάθµευσης

For reservations
Please call +30 2310 017 000
E: fnbman.themet@chandris.gr
50% depοsit is required to conﬁrm
your reservation
Free WiFi
Free underground parking

26ης Οκτωβρίου 48 Θεσσαλονίκη Ι 26th Octovriou str. 48 Thessaloniki
www.chandris.gr | www.themethotel.gr

24.12.2021

Réveillon

31.12.2021

Réveillon

Παραμονή Χριστουγέννων

MAISTROS BALLROOM

Παραμονή Πρωτοχρονιάς

MAISTROS BALLROOM

CHRISTMAS ΕVE

CHAN BAR RESTAURANT
Απολαύστε το à la Carte menu μας
Enjoy our à la Carte menu
Welcome Drink
21:00 - 01:00

Εορταστικός Μπουφές Παραμονής
Χριστουγέννων | Christmas Eve Buffet
Welcome Drink
Live Dj music
'Ωρα έναρξης 21:00 | Event starts at 21:00
75,00€ κατ' άτομο | per person
Παιδιά 0-6: Δωρεάν | Παιδιά 6-12: 50% έκπτωση
Kids 0-6: Free | Kids 6-12: 50% off

Christmas
2021

25.12.2021
Χριστουγεννιάτικο γεύμα

C H R I S T M A S D AY
LUNCH

AVENUE 48 RESTAURANT
Εορταστικός Χριστουγεννιάτικος
μπουφές | Christmas Day Buffet
Welcome Drink
Live Dj music

NEW YEAR’S EVE

CHAΝ BAR RESTΑURANT
Απολαύστε το à la Carte menu μας
Enjoy our à la Carte menu
Welcome Drink
21:00 - 02:00

Εορταστικός Μπουφές Παραμονής
Πρωτοχρονιάς| New Year’s Eve Buffet
Welcome Drink
Live Dj music
'Ωρα έναρξης 21:00 | Event stαrts at 21:00
110,00€ κατ' άτομο | per person
Παιδιά 0-6: Δωρεάν | Παιδιά 6-12: 50% έκπτωση
Kids 0-6: Free | Kids 6-12: 50% off

New Year
2022

01.01.2022
Πρωτοχρονιάτικο γεύμα

N E W Y E A R ’ S DAY
LU N C H

AVENUE 48 RESTAURANT
Εορταστικός Πρωτοχρονιάτικος
μπουφές | New Year’s Day Buffet
Welcome Drink
Live Dj music

13:00 - 17:30

13:00 - 17:30

60,00€ κατ' άτομο | per person

60,00€ κατ' άτομο | per person

Παιδιά 0-6: Δωρεάν | Παιδιά 6-12: 50% έκπτωση
Kids 0-6: Free | Kids 6-12: 50% off

Παιδιά 0-6: Δωρεάν | Παιδιά 6-12: 50% έκπτωση
Kids 0-6: Free | Kids 6-12: 50% off

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΝΗΜΕΡΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ TAKE AWAY

CHRISTMAS EVE AND
CHRISTMAS DAY TAKE AWAY

Παραδοσιακή Μοσχαρόσουπα
6,00€

Traditional beef soup
6,00€

Παντζάρια στο φούρνο, καρότα, φιλέτα πορτοκαλιού, ξινομυζήθρα
και “pesto” δυόσμου
7,00€

Oven baked beetroot, carrot, orange filets, “xinomizithra” cheese
and spearmint pesto
7,00€

Σαλάτα με πράσινο μήλο, σέλερι, λάχανο, ψητό κοτόπουλο,
μαγιονέζα, γιαούρτι και κάστανα
7,00€

Salad with green apple, celery, cabbage, grilled chicken,
mayonnaise, yogurt and chestnuts
7,00€

Γαλοπούλα στο φούρνο μαριναρισμένη με μέλι και πορτοκάλι,
συνοδευμένη με Μακεδονική γέμιση (συκωτάκια, μάραθο &
ροδοψημένες πατάτες φούρνου)
17,00€

Oven baked turkey marinated with honey and orange,
accompanied by traditional stuffing (livers, fennel & oven baked
potatoes)
17,00€

Ελάφι στιφάδο με πέρλες κρεμμυδιού και σάλτσα κόκκινου
κρασιού συνοδευμένο με ροδοψημένες πατάτες φούρνου
19,00€

Venison “stifado” with onion pearls and red wine sauce, accompanied with oven baked potatoes
19,00€

Ολόκληρη γαλοπούλα στο φούρνο μαριναρισμένη με μέλι και
πορτοκάλι συνοδευμένη με Μακεδονική γέμιση (συκωτάκια,
μάραθο & ροδοψημένες πατάτες φούρνου)
140,00€

One whole oven baked turkey marinated with honey and orange,
accompanied by traditional Macedonian stuffing (livers, fennel &
oven baked potatoes)
140,00€

Χειροποίητα παραδοσιακά μελομακάρονα
6,00€

Traditional hand-made Greek Christmas sweets “Melomakarona”
6,00€

Κορμός με κρέμα βανίλιας, κρέμα κάστανο και ζελέ από φρούτα
του δάσους
6,00€

Christmas log with vanilla cream, chestnut cream and forest fruit
jelly
6,00€

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΝΗΜΕΡΑ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ TAKE AWAY

NEW YEAR’S EVE AND
NEW YEAR’S DAY TAKE AWAY

Παραδοσιακή κοτόσουπα αυγολέμονο
6,00€

Traditional chicken soup with egg-lemon sauce
6,00€

Μελωμένο χταπόδι και θαλασσινά στην σχάρα με ξίδι μπαλσάμικο,
λιαστή τομάτα, φρέσκο θυμάρι και κύβους λαχανικών
7,00€
Σαλάτα με σπανάκι - ρόκα, ανθότυρο, μανιτάρια στην σχάρα και
“croutons” ζαπάτας
7,00€
Χοιρινό μπούτι στο φούρνο “Virginia” συνοδευμένο με μικρές
πατάτες βουτύρου στο φούρνο και λαχανικά στην σχάρα με
φρέσκα μυρωδικά
17,00€

Honey glazed octopus and grilled sea food with balsamic vinegar,
sundried tomato, fresh thyme and vegetable cubes
7,00€
Salad with spinach and rocket, “anthotyro” cheese, grilled mushrooms and zapata croutons
7,00€
Oven baked “Virginia” ham accompanied by oven baked butter
baby potatoes and grilled vegetables with fresh herbs
17,00€

Ελάφι στιφάδο με πέρλες κρεμμυδιού και σάλτσα κόκκινου
κρασιού με μικρές πατάτες βουτύρου στο φούρνο και λαχανικά
στην σχάρα με φρέσκα μυρωδικά
19,00€

Venison “stifado” with onion pearls and red wine sauce with oven
baked butter potatoes and grilled vegetables with fresh herbs
19,00€

Ολόκληρο μοσχαρίσιο Rib Eye φούρνου με σάλτσα κόκκινου
κρασιού συνοδευμένο με μικρές πατάτες βουτύρου στο φούρνο
και λαχανικά στην σχάρα με φρέσκα μυρωδικά
180,00€

One whole oven baked beef Rib Eye with red wine sauce, accompanied by oven baked butter potatoes and grilled vegetables with
fresh herbs
180,00€

Τραγανές μαρέγκες με βιολέτα, φύλλα δυόσμου και φρούτα του
δάσους
6,00€

Crispy meringues with violet, spearmint leaves and forest fruits
6,00€

Παραδοσιακός χειροποίητος μπακλαβάς
6,00€

Traditional hand-made Greek syrupy dessert “baklavas”
6,00€

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

GENERAL TERMS & PAYMENT METHODS

Οι παραγγελίες ισχύουν για το ρεβεγιόν και ανήμερα Χριστουγέννων, καθώς και για το ρεβεγιόν και ανήμερα Πρωτοχρονιάς.
Όλες οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Ελάχιστη παραγγελία 50 €. Για τις παραγγελίες άνω των 100€ 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 12.00μμ για ανήμερα των εορτών.

Orders are valid for Christmas & New Year’s Eve and for Christmas & New Year’s Day. All the above prices
include VAT.
Minimum order 50€. For orders above 100€ 1 bottle of white wine or 1 bottle of red wine is offered. Delivery
Cost: 20€. Orders are accepted up to 3 days prior. 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 delivery. 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 12.00pm.

