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The Met Hotel
ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΑΚΕΤΟ | EASTER PACKAGE
SUPERIOR PLUS
Μονόκλινο 310€ / ∆ίκλινο 430€
Single 310€ / Double 430€
∆ιαµονή σε superior δωµάτιο 2 ∆ιανυκτερεύσεις minimum
Μ. Σάββατο & Κυριακή του Πάσχα
Minimum stay 2 nights on Holy Saturday & Sunday Easter
accommodation in superior room
Παιδιά έως 3 ετών δωρεάν.
For the Easter Package children up to 3 years old are free of charge.
Κάθε παιδί 3 έως 12 ετών που µοιράζεται το δωµάτιο των γονιών του,
χρέωση 60€/ηµέρα
Children 3 to 12 years old sharing the parent's room, 60€ per day
Αναστάσιµο δείπνο (απεριόριστη κατανάλωση κρασιών “House Wine”
µπύρας και αναψυκτικών)
Holly Saturday Buffet Dinner (unlimited consumption of House Wine,
beers and soft drinks)
Πασχαλινό γεύµα και παραδοσιακό αρνί στην σούβλα
(απεριόριστη κατανάλωση κρασιών “House Wine”, µπύρας
και αναψυκτικών)
Easter Sunday Brunch and traditional lamb rotisserie.
(Unlimited consumption of House Wine, beers and soft drinks)
∆υνατότητα αναχώρησης έως τις 17:00 χωρίς επιπλέον χρέωση
Late check out till 17:00 with no extra charge on check out date
∆ωρεάν στάθµευση
Free parking
∆ωρεάν wifi
Free WiFi
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Για κρατήσεις
Καλέστε το 2310 017 000
∆ωρεάν χώρoς υπόγειας στάθµευσης
∆ωρεάν WiFi

For reservations
Please call +30 2310 017 000
Free underground parking
Free WiFi
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The Met Hotel
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ / SUNDAY EASTER AVENUE 48
Παραδοσιακή µαγειρίτσα
Traditional liver soup
ΖΩΝΤΑΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ / LIVE PRESENTATION
Αρνάκι στην σούβλα και παραδοσιακή γέµιση µε σταφίδες, συκωτάκια και
φρέσκα µυρωδικά
Lamb on a rotisserie and traditional stuffing with raisins, livers and fresh herbs
ΖΕΣΤΑ Ε∆ΕΣΜΑΤΑ / HOT DISHES
Baby Πατάτες στο φούρνο µε ελαιόλαδο, χυµό λεµόνι και ρίγανη
Baby oven baked potatoes with olive oil, lemon juice and oregano
Λαχανικά φούρνου µε φρέσκα µυρωδικά
Oven baked vegetables with fresh herbs
Τζιγεροσαρµάδες
Stuffed lamb liver
Κοκορέτσι
Traditional “kokoretsi”
Χοιρινό κοντοσούβλι
Tender pork meat
Αρνάκι εξοχικό
Oven baked lamb with “feta” cheese and peppers
Χειροποίητα σουτζουκάκια στην σχάρα µε πίτες γύρου
Handmade grilled “soutzoukakia”
ΣΑΛΑΤΕΣ & ΟΡΕΚΤΙΚΑ / SALADS & APPETIZERS
Ποικιλία από αλοιφές (µελιτζανοσαλάτα Αγιορείτικη, τυροκαυτερή, τζατζίκι)
Selection of eggplant salad, chili cheese salad and traditional “tzatziki”
Πολίτικη σαλάτα
Carrot & lettuce salad
Σαλάτα παντζάρι µε σκόρδο µαϊντανό και ελαιόλαδο
Beetroot salad with garlic, parsley and olive oil
Σαλάτα µε πατάτες, ψητά πικάντικα λουκάνικα, αρακά, καλαµπόκι, καρότο και
µαγιονέζα µε µουστάρδα Dijon και ρίγανη
Salad with potatoes, grilled chili sausages, peas, corn, carrot and mayonnaise
with Dijon mustard and oregano
Χωριάτικη σαλάτα
Greek salad
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The Met Hotel
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ / SUNDAY EASTER AVENUE 48
Σαλάτα µε κινόα, ντοµάτα, αγγούρι, αβοκάντο, δυόσµο και vτρέσσινγκ λεµονιού
Salad with kinoa, tomato, cucumber, avocado, spearmint and lemon dressing
Σαλάτα µε ντοµάτα, αγγούρι, κρουτόν ζαπάτας , ψητή πιπεριά Φλωρίνης, ρίγανη και ξυνοµυζήθρα
Salad with tomato, cucumber, zapata croutons, grilled pepper from Florina, oregano and “xinomizithra”
cheese
Ανάµεικτα φρέσκα λαχανικά µε φρέσκα µυρωδικά και ντρέσσινγκ µελιού
Mixed fresh vegetables with fresh herbs and honey dressing
Ποικιλία ελαιόλαδου και µαριναρισµένες ελιές
Olive oil selection and marinated olives
Ποικιλία αλλαντικών µε κριτσίνια
Cold cuts selection with bread steaks
Ποικιλία ελληνικών τυριών µε αποξηραµένα φρούτα
Greek cheese selection with dried fruits
ΓΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ / BAKERY CORNER
ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΥΚΩΝ / DESSERTS SELECTION
Φέτες από φρούτα εποχής µε σιρόπι µελιού και λεβάντα
Seasonal fruit cuts with honey syrup and levanter
Χειροποίητα Ελληνικά σιροπιαστά (µπακλαβάς, καρυδόπιτα και ρεβάνι)
Handmade Greek syrup desserts (“baklava”, walnut pie and “revani”)
Τραγάνες µαρέγκες µε µαστίχα Χίου, σαντιγύ και φρέσκιες φράουλες
Crispy meringues with mastic from Chios, whipped cream and fresh strawberries
Μπάρα µε σοκολάτα, µους φιστίκι Αίγινας και φράουλες
Chocolate bar, mouse of pistachio from Aegina and strawberries
Μπάρα Red velvet µε κρέµα βανίλιας και φρούτα του δάσους
Red velvet bar with vanilla cream and forest fruits
Φρεσκοψηµένα ταρτάκια αµυγδάλου µε δίδυµο κρέµας µπανάνας – σοκολάτας
Fresh baked almond tarts with duet of chocolate and banana cream
Τιµή κατ’ άτοµο: 65€
Παιδιά 0-6 δωρεάν & 6-12: 35€
Price per person: 65€
Kids 0-6 free of charge & 6-12: 35€
***Dj & Vocal
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The Met Hotel
ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ∆ΕΙΠΝΟ / HOLY SATURDAY DINNER AVENUE 48
Παραδοσιακή µαγειρίτσα
Traditional liver soup
ΖΕΣΤΑ Ε∆ΕΣΜΑΤΑ / HOT DISHES
Πατάτες στο φούρνο µε ελαιόλαδο, χυµό λεµόνι και ρίγανη
Oven baled potatoes with olive oil, lemon juice and oregano
Λαχανικά στην σχάρα µε φρέσκα µυρωδικά
Grilled vegetables with fresh herbs
Παραδοσιακή γέµιση µε σταφίδες, συκωτάκια και φρέσκα µυρωδικά
Traditional raisin stuffing, livers and fresh herbs
Κοκορέτσι
Traditional “kokoretsi”
Χοιρινό κοντοσούβλι
Tender pork meat
Αρνάκι φρικασέ
Lamb “fricassee”
Τζιγεροσαρµάδες
Stuffed lamb liver
ΖΩΝΤΑΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ / LIVE PRESENTATION
Αρνάκι στο φούρνο µε σάλτσα ψητού
Oven baked lamb with roast sauce
ΣΑΛΑΤΕΣ & ΟΡΕΚΤΙΚΑ / SALADS & APPETIZERS

•

Ποικιλία από αλοιφές (µελιτζανοσαλάτα αγιορείτικη, τυροκαυτερή, τζατζίκι)
Selection of eggplant salad, chili cheese salad and traditional “tzatziki”
Πολίτικη σαλάτα
Carrot & lettuce salad
Χωριάτικη σαλάτα
Greek salad
Σαλάτα µε κινόα, ντοµάτα, αγγούρι, αβοκάντο, δυόσµο και ντρέσσινγκ λεµονιού
Salad with kinoa, tomato, cucumber, avocado, spearmint and lemon dressing
Σαλάτα µε ντοµάτα, αγγούρι, κρουτόν ζαπάτας, ψητή πιπέρια
Φλωρίνης, ρίγανη και ξυνοµυζήθρα
Salad with tomato, cucumber, zapata croutons, grilled pepper
from Florina, oregano and “xinomizithra” cheese
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The Met Hotel
ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ∆ΕΙΠΝΟ / HOLY SATURDAY DINNER AVENUE 48

Ανάµεικτα φρέσκα λαχανικά µε φρέσκα µυρωδικά και ντρέσσινγκ µελιού
Mixed fresh vegetables with fresh herbs and honey dressing
Ποικιλία ελαιόλαδου και µαριναρισµένες ελιές
Olive oil selection and marinated olives
Ποικιλία ελληνικών τυριών µε αποξηραµένα φρούτα
Greek cheese selection with dried fruits
Επιλογή από ορεκτικά (λιαστή ντοµάτα, λάχανο τουρσί, µελιτζανάκι τουρσί,
αγγουράκι τουρσί, ντολµαδάκια, αντζούγιες, κάπαρη, κρεµµυδάκια σε
µπαλσάµικο)
Appetizers selection (dried tomato, pickled lettuce, pickled eggplant, pickled
cucumber, traditional “dolmadakia”, anchovies, caper, onion in balsamic)
ΓΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ / BAKERY CORNER
ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΥΚΩΝ / DESSERTS SELECTION
Ποικιλία από λεπτοκοµµένες φέτες φρούτων µε σιρόπι µελιού και λεβάντα
Selection of fruit cuts with honey syrup and levanter
Χειροποίητα ελληνικά σιροπιαστά (µπακλαβάς, καρυδόπιτα και ρεβάνι)
Handmade Greek syrup desserts (“baklava”, walnut pie and “revani”)
Τραγάνες µαρέγκες µε µαστίχα Χίου, σαντιγύ και φρέσκιες φράουλες
Crispy meringues with mastic from Chios, whipped cream and fresh
strawberries
Μπάρα Red velvet µε κρέµα βανίλιας και φρούτα του δάσους
Red velvet bar with vanilla cream and forest fruits
Φρεσκοψηµένα ταρτάκια αµυγδάλου µε δίδυµο κρέµας
µπανάνας – σοκολάτας
Fresh baked almond tarts with duet from chocolate and banana cream
Τιµή κατ’ άτοµο: 55€
Παιδιά 0-6 δωρεάν & 6-12: 30€
Price per person: 55€
Kids 0-6 free of charge & 6-12: 30€
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