
New  Year’s  Eve 
( 20:00 - 02:00 ) 

Καλωσόρισμα με σαμπάνια & canapé

Welcome champagne & canapé

Σούπα παστινάκι με καψαλισμένο χτένι

Parsnip soup with scorched scallop

Καρπάτσιο μόσχου Κερκίνης

με φρέσκια τρούφα, τσιπς από ρίζες και τυρί Σαν Μιχάλη

Beef carpaccio from Kerkini

with fresh truf�e, root chips and San Michali cheese from Siros

Φρέσκια ελληνική Mozzarella

σε χυμό από φρούτα του δάσους, άγρια ρόκα και φουντούκι

Fresh Greek Mozzarella

with wild rucola, hazelnuts and forest berries dressing  

Βοδινό Black Angus Rib Eye

με πουρέ σελινόριζας και καραμελωμένα λαχανικά

Black Angus Beef Rib Eye

with celeriac puree and caramelized vegetables 

Mont blanc

Κρέμα κάστανο, μους σοκολάτας γάλακτος,

μαρέγκα από καβουρδισμένο φουντούκι και σορμπέ εσπεριδοείδων

Mont blanc

Chestnut cremeux, milk chocolate mousse, toasted hazelnut meringue

and citrus sorbet

Kαφές και Mignardises 

Coffee and Mignardises

Tέχνη Αλυπίας, Sauvignon Blanc-Ασσύρτικο, Π.Γ.Ε. Δράμα

Techni Alypias, Sauvignon Blanc-Assyrtiko, P.G.I. Drama

Γη και Ουρανός Aμπελώνες Θυμιόπουλου Ξινόμαυρο, Π.Ο.Π Νάουσα

Earth and Sky Thimiopoulos Vineyards Xinomavro P.D.O Naousa



New Year’s  Eve
( 20:00 - 02:00 ) 

Kids Menu 

ΠΡΩΤΟ ΠΙΑΤΟ / FIRST COURSE

Σούπα λαχανικών

Vegetable soup

Σαλάτα με ντοματίνια μοτσαρέλα και βασιλικό

Tomato Mozzarella

Πράσινη σαλάτα με αγγούρι και dressing εσπεριδοειδών

Green salad with cucumber and citrus sauce

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ / MAIN COURSE

Νιόκι πατάτας με μοσχαράκι και παρμεζάνα

Potato gnocchi with beef ragout and parmesan

Κοτομπουκιές από στήθος κοτόπουλο με πατάτες τηγανιτές

Chicken nuggets and French fries

Φιλέτο απο φρέσκο λαυράκι και βραστά λαχανικά

Seabass �llet with steam vegetables

Μίνι πέννες με βουτυρένια σάλτσα τυριών

Penne with creamy cheese sauce

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ / DESSERT

Μούς σοκολάτας με φρέσκιες φράουλες

Chocolate mousse and fresh strawberries

Τσιζκέικ με σάλτσα βύσσινου

Cheesecake with sour cherry sauce

Μπολάκι με 3 μπάλες παγωτού της επιλογής σας

3 scoops of ice cream of your choice 



Mε τη συνοδεία ζωντανής μουσικής

With live music

250 € 

Παιδιά από 2-12 ετών 50% έκπτωση

For kids 2-12 years old 50% discount

Για να κάνετε κράτηση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

For reservations please contact us.

T: (+30) 214 1006200
E: metropolis@electrahotels.gr



New  Year’s  Day
( 12:30 - 16:30 ) 

Amuse bouche

Σούπα από ρίζα ηλίανθου

με φρέσκια ελληνική τρούφα

Sunchoke soup with fresh Greek truf�e 

Ραβιόλι με μανιτάρια,

 κρέμα από σπαράγγια και τυρί Σαν Μιχάλη

Ravioli with wild mushrooms,

asparagus cream and San Michali cheese from Siros  

Ιβηρικό χοιρινό με πουρέ σελινόριζας,

τσιπς πατάτας  και λαχανικά

Iberian pork with celeriac puree,

potato chips and vegetables

Σοκολατένιος κορμός

Μους σοκολάτας Valrhona, κρέμα καραμέλας

με εσπεριδοειδή και σορμπέ κακάο

αρωματισμένο με πορτοκάλι

Chocolate yule log

Valrhona bitter chocolate mousse, citrus

caramel cremeux and cocoa sorbet with orange

Kαφές και Mignardises

Coffee and Mignardises 



New Year’s  Day
( 12:30 - 16:30 ) 

Kids Menu 

ΠΡΩΤΟ ΠΙΑΤΟ / FIRST COURSE

Σούπα λαχανικών

Vegetable soup

Σαλάτα με ντοματίνια μοτσαρέλα και βασιλικό

Tomato Mozzarella

Πράσινη σαλάτα με αγγούρι και dressing εσπεριδοειδών

Green salad with cucumber and citrus sauce

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ / MAIN COURSE

Νιόκι πατάτας με μοσχαράκι και παρμεζάνα

Potato gnocchi with beef ragout and parmesan

Κοτομπουκιές από στήθος κοτόπουλο με πατάτες τηγανιτές

Chicken nuggets and French fries

Φιλέτο απο φρέσκο λαυράκι και βραστά λαχανικά

Seabass �llet with steam vegetables

Μίνι πέννες με βουτυρένια σάλτσα τυριών

Penne with creamy cheese sauce

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ / DESSERT

Μούς σοκολάτας με φρέσκιες φράουλες

Chocolate mousse and fresh strawberries

Τσιζκέικ με σάλτσα βύσσινου

Cheesecake with sour cherry sauce

Μπολάκι με 3 μπάλες παγωτού της επιλογής σας

3 scoops of ice cream of your choice 



70 € 

DJ Set Music 

Παιδιά από 2-12 ετών 50% έκπτωση

For kids 2-12 years old 50% discount

Για να κάνετε κράτηση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

For reservations please contact us.

T: (+30) 214 1006200
E: metropolis@electrahotels.gr


