
Christmas Eve
( 19:30 - 02:00 ) 

Καλωσόρισμα με αφρώδη οίνο & canapé

Welcome sparkling wine & canapé

Σούπα από άγρια μανιτάρια

Wild mushroom soup

Σαλάτα ρόκα με ψητό μανούρι Δράμας, κουκουνάρι

και dressing από φράουλες

Wild rucola salad with manouri cheese from Drama, pine seeds

and strawberry dressing 

Βοδινό φιλέτο Black Angus

με πουρέ από πατάτες con�t, ψητά άγρια

σπαράγγια και σάλτσα από γλυκό κρασί

Black Angus beef �llet with con�t potato puree,

wild asparagus and sweet wine sauce 

Μους σοκολάτας Valrhona σε τραγανή βάση από μπισκότο κακάο, 

κρέμα από βατόμουρα και παγωτό σοκολάτας γάλακτος

Valrhona chocolate mousse, crunchy cocoa base, raspberry 

cremeux και milk chocolate ice cream 

Kαφές και Mignardises

Coffee and Mignardises

Διάλογος 2020, Κτήμα Δύο Υψη, Κυδωνίτσα - Ασύρτικο

Dialogos 2020, Estate Dio Ipsi, Kidonitsa - Assyrtiko

Κτήμα Άλφα Κόκκινο 2018, Syrah - Merlot - Ξινόμαυρο

Alpha Estate Red 2018, Syrah - Merlot - Xinomavro  



Christmas Eve
( 19:30 - 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

150 € 

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



Christmas Day
( 12:30 - 16:30 ) 

Amuse bouche

Σούπα γλυκιάς κολοκύθας

Sweet pumpkin soup

Σαλάτα ανάμεικτη με κάστανα, ρόδι,

ανθότυρο Κρήτης και κρουτόν από χαρούπι

Fresh green salad with chestnuts, pomegranate, 

cream cheese from Crete and carob croutons 

Ριζότο με άγρια Ελληνικά μανιτάρια και τρούφα

Wild Greek mushrooms and truf�e risotto

Γαλοπούλα με Χριστουγεννιάτικη γέμιση,

σάλτσα πορτοκάλι  και πουρέ γλυκοπατάτας

Turkey with Christmas �lling,

orange sauce and sweet potato puree

Black forest

Μους bitter σοκολάτας, σαντιγί λευκής σοκολάτας 

αρωματισμένη με κιρς, σάλτσα και σορμπέ βύσσινο

Black forest

Bitter chocolate mousse, white chocolate Chantilly 

with kirsch, sauce & sorbet sour cherry

Kαφές και Mignardises 

Coffee and Mignardises 



Christmas 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 



80€

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


