
HAPPY

EASTER



EASTER 

AT CHIOS CHANDRIS HOTEL
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | GOOD FRIDAY
Νηστίσιµος µπουφές στο εστιατόριο 
Lenten buffet, served at the main restaurant 

Τιµή | Price : 38€ το άτοµο | 38€ per person

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ∆ΕΙΠΝΟ | HOLY SATURDAY DINNER

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ | WELCOME
Κόκκινα Αυγά & αρωματικό τσουρέκι
Easter eggs & Easter puff pastry bread

ΟΡΕΚΤΙΚΑ | STARTERS
Παραδοσιακή Μαγειρίτσα
Τraditional Greek Magiritsa (Greek Easter soup)
Πράσινη σαλάτα με λιαστή ντομάτα, ανθότυρο Χίου,
καρύδια, αρωματικά κρουτόν και βινεγκρέτ μηλόξυδου
Green salad with sundried tomatoes, Chian cheese,
walnuts, croutons & apple cider vinaigrette 
Ποικιλία τυριών – Cheese platter 

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ | MAIN COURSE
Κατσικάκι στην γάστρα µε ψητές πατάτες & φρέσκο βούτυρο
Roasted baby goat with baked potatoes & fresh butter

ΓΛΥΚΟ | DESSERT
Σοκολατένια brownies με παγωτό
Chocolate brownies with ice cream 
Καφές και σοκολατάκια
Coffee and mignardise

Τιµή | Price : 40 € ανά άτοµο | per person

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ | EASTER SUNDAY
Πασχαλινός εορταστικός µπουφές στο εστιατόριο µε live DJ μουσική
Easter buffet menu, served at the main restaurant, with live DJ music 

Τιµή | Price : 45€ ανά άτοµο | per person

Για κρατήσεις
καλέστε το 22710 44401-10

For reservations
please call 22710 44401-10

MH.T.E./GNTO 312K014A0095500

Ευγενίας Χανδρή 2 82100 Χίος, Τ. 2271044401 | 2nd Eugenia Chandris str., 82100, Chios
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EASTER 

AT CHIOS CHANDRIS HOTEL
ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ 

ORDER YOUR EASTER FEAST FROM HOME 

Σούπα µαγειρίτσα
Traditional Greek Easter soup 

15€ µερίδα | portion

Πράσινη σαλάτα με λιαστή ντομάτα, ανθότυρο Χίου,
καρύδια, αρωματικά κρουτόν και βινεγκρέτ μηλόξυδου
Green salad with sundried tomatoes, Chian cheese,
walnuts, croutons & apple cider vinaigrette 

10€ µερίδα | portion

Κατσικάκι στην γάστρα µε ψητές πατάτες & φρέσκο βούτυρο
Roasted baby goat with baked potatoes & fresh butter

19€ µερίδα | portion

*Οι παραγγελίες ισχύουν για το Μ. Σάββατο, την Κυριακή και την ∆ευτέρα του Πάσχα.
*Όλες οι παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνουν ΦΠΑ.
*Οι παραγγελίες θα γίνονται δεκτές έως και την Μ. Πέµπτη 13/4.
*Όλα τα εδέσµατα παραδίδονται σε σκεύη µίας χρήσεως, σε θερµοκρασία ψυγείου για αναθέρµανση
*Orders are valid for Holy Saturday, Easter Sunday and Easter Monday.
*All the above prices include VAT.
*Orders are accepted until Thursday 13/4.
*All dishes are delivered in disposable utensils, at refrigerator temperature for heating.

Για κρατήσεις
καλέστε το 22710 44401-10

For reservations
please call 22710 44401-10

MH.T.E./GNTO 312K014A0095500
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