ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΑΚΕΤΟ | EASTER PACKAGE
Πακέτο µε ∆ιαµονή 2 νύχτες
Premium sea view room
Μονόκλινο | Single 310€
∆ίκλινο | Double 430€
Περιλαµβάνει | Includes
2 διανυκτερεύσεις (Σαββατοκύριακο)
2-Night Stay (Weekend)
Πρωινό µπουφέ | Αναστάσιµο δείπνο | Πασχαλινό γεύµα
Breakfast Buffet | Holy Saturday Buffet | Easter Sunday Brunch
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται µισό µπουκάλι κρασί κατ’ άτοµο
Half bottle of wine is included in the price per person
∆ωρεάν parking
Free parking
1 παιδί µέχρι 3 ετών δωρεάν.
1 child up to 3 years old free of charge.
Κάθε παιδί µέχρι 12 ετών που µοιράζεται το δωµάτιο των γονιών του,
55€/ηµέρα
Each child under 12 years old sharing the parents’ room, 55€/day
∆υνατότητα αναχώρησης εως τις 17:00 χωρίς επιπλέον χρέωση
Επιπλέον διανυκτέρευση 110€ για µονόκλινη ή 120€ για δίκλινη χρήση
Late check-out till 17:00 at no extra charge
Extra room night 110€ for single or 120€ for double use

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ∆ΕΙΠΝΟ | HOLY SATURDAY DINNER
ΟΡΕΚΤΙΚΑ | STARTERS
Παραδοσιακή Μαγειρίτσα
Τraditional Greek Magiritsa (Greek Easter soup)
Ανοιξιάτικη πίτα µε µυρωδικά και ανθότυρο
Spring pie with herbs and Greek cream cheese
ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ | MAIN COURSE
Αρνάκι γάλακτος αργοψηµένο µε σταµναγκάθι, αγκινάρες baby,
φρέσκα κρεµµυδάκια, πατάτες βουτύρου και σάλτσα λεµονιού
Oven baked baby lamp with greens, baby artichokes, spring onions,
buttered potatoes and lemon sauce
ΓΛΥΚΟ | DESSERT
Παραδοσιακή γαλατόπιτα σε τραγανό φύλλο µε γλυκό τριαντάφυλλο
Traditional Greek milk pie with crunchy pastry and rose jam
Καφές και σοκολατάκια
Coffee and mignardise
Τιµή | Price : 55€ κατ’ άτοµο | per person
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται µισό µπουκάλι κρασί κατ’ άτοµο
Half bottle of wine is included in the price per person

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ | EASTER SUNDAY:
Πασχαλινός µπουφές στο εστιατόριο
µε live DJ, 65€ το άτοµο
Easter buffet menu, served at the main restaurant,
with live DJ music at 65€ per person
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται µισό µπουκάλι κρασί κατ’ άτοµο
Half bottle of wine is included in the price per person

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΛΙΧΟΥ∆ΕΣΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
ORDER YOUR EASTER FEAST FROM HOME
Σούπα µαγειρίτσα
Traditional Greek Easter soup
14€ µερίδα | portion
Πράσινη σαλάτα µε φρέσκο κρεµµυδάκι και µάραθο ή άνηθο
Green salad with fennel or dill and spring onions
8€ µερίδα | portion
Γαρδουµπάκια µε φρέσκα µυρωδικά
Traditional Greek Easter “Gardoubakia"
14€ µερίδα | portion
Κατσικάκι | αρνάκι στο φούρνο µε πατάτες και τζατζίκι
Oven baked baby goat | lamb with potatoes and "tzatziki”
25€ µερίδα | portion
Γαλακτοµπούρεκο
Traditional Greek pastry (custard pie)
8€ µερίδα | portion
Πορτοκαλόπιτα
Orange pie
6€ µερίδα | portion
Μισό αρνάκι στο φούρνο µε πατάτες και τζατζίκι για 6 άτοµα
Oven baked lamp with potatoes and "tzatziki” for 6 persons
140€
Oλόκληρο αρνάκι στο φούρνο µε πατάτες και τζατζίκι για 12 άτοµα
Oven baked lamb with potatoes and “tzatziki” for 12 persons
280€
*Οι παραγγελίες ισχύουν για το Μ. Σάββατο, την Κυριακή
και την ∆ευτέρα του Πάσχα
*Όλες οι παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνουν ΦΠΑ
*Για όλες τις παραγγελίες άνω των 100€ προσφέρεται
1 φιάλη λευκό κρασί και 1 φιάλη κόκκινο κρασί
*Κόστος Μεταφορικών : 20 € (∆υνατότητα παραραλαβής απο το ξενοδοχείο)
*Οι παραγγελίες θα γίνονται δεκτές έως και την Μ. Τετάρτη 20/4
*Όλα τα εδέσµατα παραδίδονται σε σκεύη µίας χρήσεως,
σε θερµοκρασία ψυγείου για αναθέρµανση

