ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΒΡΑΔΥ 24/12
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΕ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21.00

Ποικιλία ψωμιών από τον φούρνο μας…

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Τερίνα λαχανικών
Ποικιλία ελληνικών και διεθνών τυριών

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ
Χωριάτικη
Πολίτικη
Πράσινη σαλάτα με λιαστή τομάτα, ζεστό ανθότυρο και βινεγκρέτ λιαστής τομάτας
Σαλάτα με σπανάκι, ρόκα καρέ τομάτας, κρουτόν και νιφάδες παρμεζάνας

ΣΟΥΠΑ
Κρεμμυδόσουπα Γαλλική
Συνοδευτικό: Μπρουσκέτινι με ροκφόρ, Μαϊντανό ψιλοκομμένο και παρμεζάνα

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ
Χορτόπιτα με χειροποίητο φύλλο, χόρτα του βουνού και ντόπια φέτα
Λαζάνια με ραγγού λαχανικών
Φιλετάκια κοτόπουλου με πέστο και τοματίνια
Καρδιά σπάλας Μόσχου Μπραιζέ με σάλτσα λαχανικών
Τρυφερές μπουκιές χοιρινού με κυδώνια Πηλίου
Πατάτες φούρνου με ντομάτα και μυζήθρα
Ριζότο σαφράν

ΤΑ ΓΛΥΚΑ ΜΑΣ
Καρυδόπιτα
Τριγωνάκια Πανοράματος
Μους Πορτοκάλι
Ραβανί
Μιλφέιγ σοκολάτας με βατόμουρο
Μουσική κάλυψη με DJ

Τιμή συμμετοχής: 40 € - Παιδιά 3-12 ετών 20 €
(Δεν περιλαμβάνονται ποτά)
PORTARIA HOTEL

PORTARIAHOTEL

ΑΝΗΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΜΕΣΗΜΕΡΙ 25/12 (14.30-15.30)
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΕ

Ποικιλία ψωμιών από τον φούρνο μας…

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Ζαμπόν Βιρτζίνια με ανανά και σάλτσα ανανά

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ
Ταμπουλέ
Baby σπανάκι με μαριναρισμένα μανιτάρια, καραμελωμένο αχλάδι και ψητό μανούρι.
Πάστα, φέτα, λιαστή, ελιά, γιαούρτι, σκόρδο, ρίγανη
Χριστουγεννιάτικη σαλάτα με κόκκινο λάχανο, άγρια ρόκα και λόλο ρόσο με τσίπς προσούτο,
καρύδια, ξινόμηλο και βινεγκρέτ ρόδι
Ταραμοσαλάτα - Τζατζίκι

ΣΟΥΠΑ
Παραδοσιακή κοτόσουπα αυγολέμονο
Συνοδευτικά: Τυρί τριμμένο, άνηθο ψιλοκομμένο, κρουτόν.

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ
Πιπερόπιτα με χειροποίητο φύλλο.
Ραβιόλια γεμιστά με τυριά σε ζωμό από άγρια μανιτάρια και θυμάρι.
Σολωμός φιλέτο με σάλτσα εσπεριδοειδών.
Φιλέτο γαλοπούλας με αποξηραμένα φρούτα
Παραδοσιακή γέμιση με κάστανα, συκωτάκια πουλιών, κουκουνάρι και σταφίδες.
Πανσέτα ρολό γεμιστή με μανούρι και ξηρούς καρπούς.
Πατάτούλες Baby με φρέσκα μυρωδικά.

ΤΑ ΓΛΥΚΑ ΜΑΣ
Σοκολατόπιτα
Πορτοκαλόπιτα του Σεφ
Μωσαϊκό με τραγανά μπισκότα
Μους σοκολάτας
Πανακότα με σάλτσα φράουλας

Τιμή συμμετοχής: 30 € - Παιδιά 3-12 ετών 15 €
(Δεν περιλαμβάνονται ποτά)
PORTARIA HOTEL

PORTARIAHOTEL

ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΒΡΑΔΥ 31/12
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΕ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 22.00

Ποικιλία ψωμιών από τον φούρνο μας…

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Σεβίτσε γαρίδας με κρέμα αβοκάντο, κόλιανδρο φρέσκο και ρόκα baby.
Διάφορα τυριά Ελληνικά και ξένα σε πλατό

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ
Σαλάτα με σπανάκι, ρόκα, παρμεζάνα και βαλσάμικο με μέλι
Μαρούλι, αγγουράκι, σαλάμι, μαϊντανό, κρεμμυδάκι φρέσκο, λάδι, λεμόνι.
Λόλα κόκκινη, χοιρινό ζουλιέν, πορτοκάλι, βινεγκρέτ βαλσάμικο.
Ταμπουλέ με αγγούρι, ντομάτα, πιπεριές χρωματιστές, λεμόνι, ελαιόλαδο.

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ
Χειροποίητη κοτόπιτα.
Κανελόνια Φλωρεντίν με σπανάκι, μανούρι και μπέικον.
Χοιρινό Ρολό γεμιστό με γλυκιά σάλτσα απο αποξηραμένα φρούτα.
Καρέ αρνίσιο Γαλλικής κοπής με σάλτσα σκόρδο – θυμάρι.
Φιλετάκια Μόσχου με σάλτσα κόκκινου κρασιού
Φιλετάκια κοτόπουλου με πέστο και ντοματίνια
Αγριόριζο με φρέσκα μυρωδικά από τον κήπο μας.
Πατάτες Ντοφινουάζ.

ΤΑ ΓΛΥΚΑ ΜΑΣ
Μίνι σουφλέ λευκής και μαύρης σοκολάτας
Σούπα σοκολάτας με φρέσκα φρούτα
Κανταΐφι
Μπακλαβάς
Βασιλόπιτα

Μουσική κάλυψη με DJ

Τιμή συμμετοχής: 50 € - Παιδιά 3-12 ετών 25 €
(Δεν περιλαμβάνονται ποτά)
PORTARIA HOTEL

PORTARIAHOTEL

ΑΝΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΙ 01/01 (14.30-15.30)
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΕ

Ποικιλία ψωμιών από τον φούρνο μας…

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Κόντρα Μόσχου με κρούστα πιπεριών
Ποικιλία Τυριών

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ
Χωριάτικη
Σαλάτα με αγκινάρες, σέλερι, σπανάκι, κρεμμύδι και τομάτα
Κόσλοου
Ρόκα, παρμεζάνα, ντοματίνια.
Μελιτζανοσαλάτα

ΣΟΥΠΑ
Τραχανάς Πηλιορείτικος με χωριάτικο λουκάνικο

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ
Χειροποίητη τυρόπιτα με ντόπια φέτα και φρέσκα μυρωδικά.
Πένες τρικολόρε με λαχανικά και ελαφριά σάλτσα φρέσκιας ντομάτας.
Χοιρινή τηγανιά με πιπεριές χρωματιστές και πράσο.
Μπιφτεκάκια με σάλτσα ροκφόρ.
Μοσχαράκι Μπουργκινιόν με φρέσκα μανιτάρια, καρότα baby και κόκκινο κρασί Βουργουνδίας.
Ρύζι μπασμάτι με μέλι και ξύδι
Τριλογία από πουρέ λαχανικών (πατάτα, αρακάς, καρότο)

ΤΑ ΓΛΥΚΑ ΜΑΣ
Παραδοσιακός κορμός με κρέμα anglaise.
Φιρίκια γεμιστά με σταφίδες και καρύδι ψημένα σε κόκκινο γλυκό κρασί.
Γαλακτομπούρεκο
Προφιτερόλ
Τάρτα λεμόνι

Τιμή συμμετοχής: 30 € - Παιδιά 3-12 ετών 15 €
(Δεν περιλαμβάνονται ποτά)
PORTARIA HOTEL

PORTARIAHOTEL

