NEW YEARS EVE 20/21
קוקטיילים חגיגיים לזוג
נגרוני יווני מסטיקה ,ורמוט יבש ,ג’ין 200 ,מ"ל 46 /
אולימפוס אוזו ,פסיפלורה ,חמוציות ולימון 200 ,מ"ל 46 /
אוזו מתובל בפירות יבשים 200 ,מ"ל 46 /
מיקונוס אננס ,תפוזים ,לימון ואוזו 200 ,מ"ל 46 /
אוזו דבש אוזו עם דבש יווני 200 ,מ"ל 46 /
מבעבע חגיגי (קאווה) בבקבוק אישי 200 ,מ"ל 36 /
מבעבע חגיגי (קאווה) 750 ,מ"ל 88 /

מנות מיוחדות
טאראמה של קוויאר שחור 44 /
פורל מעושן ותפוח אדמה 68 /
( 84ליטר)
מרק דגים עם קציצות סרטנים לזוג 84//
כיסוני עגל ברוטב יוגורט ,שורש סלרי והל יווני 88 /
לוקוס בגריל על קרם פאבה לבנה 84 /

מתוקים יווניים
*העוגות מגיעות בתבנית מתכת ,קוטר 22

גלידת  12האלים פטה ,שומשום שחור ,דבש וקרעי פילו /500/750ליטר | 58/78/98
ברד פודינג יווני קרעי בריוש אפויים בקרם וניל וחלב מקורמל עם מישמשים וליקר שקדים 128 /
פאי דבש ושמנת עם בצק פריך 118 /
עוגת קרם יוגורט פילו ותבלינים 118 /
עוגת שוקולד תפוז עשירה בשוקולד עם תפוזים מלמעלה 98 /

שנה חדשה וטובה מתחילה בבית

ארוחת סילבסטר
יוונית לזוג

מפות יווניות
קוקטייל לבחירה :נגרוני יווני /
אולימפוס  /מיקונוס
מבעבע חגיגי (קאווה)

מרק דגים עם קציצות סרטנים לזוג
כיסוני עגל ברוטב יוגורט ,שורש סלרי והל יווני
לוקוס בגריל על קרם פאבה לבנה
ספאנקוריזו -תבשיל אורז ,תרד ,זוקיני ,עשבי
תיבול ,שמן זית ולימון

סה"כ לאדם  265ש״ח

לחם יווני וזיתים מתובלים
טאראמה של קוויאר שחור
סקורדליה -ממרח שום ,שקדים ושמן זית
צזיקי -יוגורט ,מלפפונים ,שום ושמיר

גלידת  12האלים -
פטה ,שומשום שחור ,דבש וקרעי פילו
פאי דבש יווני  -בצק פריך ושמנת יוונית

ארוחת סילבסטר
יוונית ל6-

מפות יווניות
קוקטייל לבחירה :נגרוני יווני /
אולימפוס  /מיקונוס
מבעבע חגיגי (קאווה)

מרק דגים עם קציצות סרטנים
מוסקה בשר עגל  -תפו"א ,חצילים ,זוקיני ורוטב
בשמל
או מוסקה תפוחי אדמה משפחתית -קישואים,
שומר ,קפלוטירי ובשמל
כיסוני עגל ברוטב יוגורט ,שורש סלרי והל יווני
לוקוס בגריל על קרם פאבה לבנה

 530ש״ח לזוג

לחם יווני וזיתים מתובלים
טאראמה של קוויאר שחור
פורל מעושן ותפוח אדמה
סקורדליה -ממרח שום ,שקדים ושמן זית
דולמדס -עלי גפן ממולאים באורז ותבלינים

סה"כ לאדם ₪ 255

סלט קטרינה -סלקים ,אורוגולה ,אגוזי מלך
מתובלים ,בצל סגול ,ויניגרט ענבים ופטה

ארוחת סילבסטר
יוונית ל10-

מפות יווניות
קוקטייל לבחירה :נגרוני יווני /
אולימפוס  /מיקונוס
מבעבע חגיגי (קאווה)

 ₪ 1530ל 6-אורחים

לחם יווני וזיתים מתובלים
טאראמה של קוויאר שחור
פורל מעושן ותפוח אדמה
סקורדליה -ממרח שום ,שקדים ושמן זית
דולמדס -עלי גפן ממולאים באורז
ותבלינים
צזיקי  -יוגורט ,מלפפונים ,שום ושמיר
פלורינה  -סלט פלפלים קלויים בשמן זית
וחומץ יווני
טירוקפטרי -ממרח פלפל קלוי ופטה

סה"כ לאדם ₪ 245
 ₪ 2450ל 10-אורחים

סלט יווני -מלפפון ,עגבנייה ,בצל סגול,
בצל ירוק ,פטה ,צלפים ,זיתים ,אורגנו
ושמן זית

גלידת  12האלים  -פטה ,שומשום שחור ,דבש
וקרעי פילו
ברד פודינג יווני -קרעי בריוש אפויים בקרם וניל
וחלב מקורמל עם מישמשים וליקר שקדים

פילאף אורז פירות ים  -שרימפס ,מולים ,צנוברים,
צימוקים ,עשבי תיבול ,בצל ועגבניות מיובשות
כיסוני עגל ברוטב יוגורט ,שורש סלרי והל יווני
מאפה פילו קדאיף -חצילים ופטה
מוסקה בשר עגל משפחתית -תפו"א ,חצילים ,זוקיני
ורוטב בשמל או מוסקה תפוחי אדמה משפחתית-
קישואים ,שומר ,קפלוטירי ובשמל
קציצות דגים  -ברוטב עגבניות ,ציר דגים ,בצל,שומר,
מנגולד וכוסברה
ספאנקוריזו -תבשיל אורז ,תרד ,זוקיני ,עשבי תיבול,
שמן זית ולימון

גלידת  12האלים -
פטה ,שומשום שחור ,דבש וקרעי פילו
ברד פודינג יווני -קרעי בריוש אפויים בקרם
וניל וחלב מקורמל עם מישמשים וליקר שקדים
עוגת קרם יוגורט -פילו ותבלינים
קיימאקי -גלידת יוגורט יוונית

