
 

  

                                     

          

                                                           

 

 
                 Valentine’s Day Buffet 

Appetisers and Salads - Ορεκτικά και Σαλάτες 

Lettuce salad with shrimps & avocado tossed in thousand island’s dressing 

Σαλάτα με γαρίδες και αβοκάντο & σάλτσα 1000 νησιών 

Rocket Salad with pomegranate seeds & pine kernels with balsamic lemon sauce 

Ρόκα με ρόδι, πινόλια και σάλτσα από λεμόνι και μπαλσάμικο 

Spinach salad with fried artichokes and sun-dried tomatoes  

Σπανάκι με αγκινάρες  και λιάστες ντομάτες  

Potato salad with saffron cream dressing and herbs 

Πατατοσαλάτα με κρέμα  από κρόκο κοζάνης και βότανα  

Garden greens, peas and broccoli with White almond nuts 

Πράσινη σαλάτα με μπιζέλι, μπρόκολο & αμύγδαλα 

Green Salad with yam and sweet potato with dried coriander leaves 

Πράσινη σαλάτα με κολοκάσι,γλυκοπατάτες και ξηρό κολίανδρο 

Quinoa salad with brussels sprouts and lollo rosso 

Σαλάτα κινόα με λαxανάκια και κινέζικο λάχανο 

Blackened chicken stripes with cucumber and mint Yoghurt dressing 

Κοτόπουλο με αγγούρι σε γιαούρτι με δύοσμο  

Stuffed florinis peppers with feta cheese 

Γεμιστές πιπεριές φλωρίνης με φέτα 

Italian antipasti - Ιταλικά ορεκτικά 

Artichokes, Marinated peppers, sun dried tomatoes, smoked ham, 

Italian salami and mozzarella with pesto, green and black olives  

Αγκινάρες, μαριναρισμένες πιπεριές, λιαστές ντομάτες, καπνιστό ζαμπόν, 

Ιταλικό Σαλάμι & μοτζαρέλα με πέστο, πράσινες και μαύρες ελιές 

Hot Buffet – Μπουφές 

Napoleon Beef fillet flambé and glazed with sauternes wine 

Βοδινό φιλέτο φλαμπέ με σάλτσα απο λευκό ημίγλυκο κρασί 

Tenderloin of pork with pink peppercorns in black and white chocolate sauce 

Χοιρινό φιλέτο με ροζ πιπέρι σε σάλτσα μαύρης και λευκής σοκολάτας 

Grilled chicken with aromatic herbs and lemon sauce 

Κοτόπουλο σχάρας με αρωματικά βότανα και λεμόνι 

 

            



 

  

 

     

               

 

            

                      Valentine’s Day Buffet 
Salmon and perch fillet with capers, sage and saffron butter sauce 

Σολομός και πέρκα με κάππαρι, φασκόμηλο σε σάλτσα με κρόκο Κοζάνης 

Seafood treasures ragout with thyme, cornichons and shallots 

Θαλασσινά μαγειρευτά με θυμάρι, ξυδάτους ανθούς κάππαρης και κρεμμυδάκια 

Gnocchi in vegan broth with Italian tomato pesto salsa  

Ζυμαρικά με σάλτσα ντομάτας, βασιλικό και παρμεζάνα 

Jasmine rice pilaf with ginger and lime 

Αρωματικό ρύζι με κιτρινόριζα και γλυκολέμονο 

Roast potatoes with oregano oil  

Πατάτες φούρνου με λαδορίγανη  

Steamed vegetables and mushrooms  

Λαχανικά στον ατμό και μανιτάρια 

Honey Glazed baked gammon carving station with strawberry sauce 

Γκάμον με σάλτσα φράουλας 

Dessert- Επιδόρπια 

Red Velvet cake 

Γλυκό κόκκινο βελούδο 

Chocolate Cake 

Σοκολατίνα 

Fruit Charlotte 

Σαρλότ με φρούτα 

Oreo biscuit cheesecake 

Γλυκό με τυρί και μπισκότα όρεο 

Pannacotta with passion fruit sauce 

Παννακότα με σάλτσα από φρούτα πάθους 

Fresh berry fruit Salad 

Φρέσκα φρουτοσαλάτα με μούρα 

Price: €28.00 per person.  Service charge and all taxes are included 

Τιμή :€28.00 ανά άτομο. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται δικαίωμα υπηρεσίας και όλοι οι φόροι 
 

    


