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Classical Makedonia Palace
5 The Restaurant

Μενού Πρωτοχρονιάς

Kαλωσόρισμα με Γαλλική  σαμπάνια

Βελουτέ κίτρινης κολοκύθας
με κατσικίσιο τυρί και μανιτάρια ζιρόλ

Ρολάκια καπνιστού σολομού Σκοτίας με μασκαρπόνε
χαβιάρι σολομού και μπουκέτο από σαλάτες με ζουλιέν λαχανικών

Μενταγιόν σφυρίδας και ραβιόλι νισουάζ
σε μαρμελάδα από κολοκυθάκια με φασκόμηλο

και σάλτσα από καραβίδες αρωματισμένη με Σέρρυ

Σορμπέ λάϊμ με μέντα

Φιλετάκια από  μοσχαράκι γάλακτος
σάλτσα από κρασί Porto 

εκλεκτά χειμωνιάτικα λαχανικά και πατάτες Παριζιέν

Ντουέτο σοκολάτας με πιπερόριζα
τραγανό τουίγ ξηρών καρπών και σιρόπι από φύλλα χρυσού

Βασιλόπιτα

Καφέ –Τσάι
Μινιαρντίς

Μενού Χριστουγέννων

Ποτό καλωσορίσματος με Γαλλική Σαμπάνια

Bελουτέ από πράσινα και λευκά σπαράγγια
με προσούτο “ San Daniele”

Σαλάτα με καπνιστό σολομό Σκωτίας, καβούρι, φινόκιο
εστραγκόν και δροσερή σάλτσα με χαβιάρι

Λαβράκι σε κρούστα μυρωδικών
μαραθόριζα μπραιζέ  και σάλτσα λευκού κρασιού 

Σορμπέ απο πράσινο λεμόνι

Παραδοσιακή γαλοπούλα με την γαρνιτούρα της
μικρά λαχανικά ,  σάλτσα γλυκού κρασιού
ψητές πατάτες με σπόρους παπαρούνας

Μιλφέιγ με κρέμα εσπρέσο και κάστανο 
σε σάλτσα από βατόμουρα

Καφέ –τσάι
μινιαρντίς

Μελομακάρονα-κουραμπιέδες



Classical Makedonia Palace
Μενού Πρωτοχρονιάς

Kαλωσόρισμα με Γαλλική σαμπάνια

Σούπα από καραβίδες με μανιτάρια ζιρόν
και φρέσκια κρέμα

Μιλφέιγ από καπνιστό σολομό Σκοτίας και καβούρι 
με αρωματικά βότανα και δροσερή σάλτσα από χαβιάρι

Σορμπέ κασσίς με λεβάντα

Φιλέτο πεσκανδρίτσας 
σε ριζότο από κίτρινη κολοκύθα με παρμεζάνα

Κοτολέτες από ζαρκάδι μαριναρισμένες με τζίντζερ
μήλα καραμελιζέ, πολέντα και σάλτσα μαύρης τρούφας

Μπισκουί σοκολάτας με πορτοκάλι
και  μούς καφέ σε τραγανά φύλλα σοκολάτας

Βασιλόπιτα

Καφέ –Τσάι
Μινιαρντίς

Μενού Χριστουγέννων

Ποτό καλωσορίσματος με Γαλλική Σαμπάνια

Κρέμα σέλερι
με μαύρη τρούφα και σιμπουλέτ

Σαλάτα με χτένια “Saint Jacques”, πράσινα σπαράγγια
 και βινεγκραίτ από ρόδι

Ρολάκια γλώσσας Dover στον ατμό
 με σάλτσα από μανταρίνι

και μουσελίν γλυκιάς κολοκύθας με κάστανο

Σορμπέ απο πράσινο τσάι

Φιλέτο από αγριογούρουνο 
σε σάλτσα από μανιτάρια ζιρόλ

πατάτες σοτέ με πράσο 
και μικρά λαχανικά αρωματισμένα με γλυκάνισο

Κροκάν σοκολάτας με δαμάσκηνο 
και παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης

Καφέ –Τσάι
Μινιαρντίς

Μελομακάρονα-Κουραμπιέδες

9 Cloud Level



Classical Makedonia Palace
Aristotle

Μενού Πρωτοχρονιάς

Kαλωσόρισμα με Γαλλική  σαμπάνια

Βελουτέ κίτρινης κολοκύθας
με κατσικίσιο τυρί και μανιτάρια ζιρόλ

Ρολάκια καπνιστού σολομού Σκοτίας με μασκαρπόνε
χαβιάρι σολομού και μπουκέτο από σαλάτες με ζουλιέν λαχανικών

Μενταγιόν σφυρίδας και ραβιόλι νισουάζ
σε μαρμελάδα από κολοκυθάκια με φασκόμηλο

και σάλτσα από καραβίδες αρωματισμένη με Σέρρυ

Σορμπέ λάϊμ με μέντα

Φιλετάκια από  μοσχαράκι γάλακτος
σάλτσα από κρασί Porto 

εκλεκτά χειμωνιάτικα λαχανικά και πατάτες Παριζιέν

Ντουέτο σοκολάτας με πιπερόριζα
τραγανό τουίγ ξηρών καρπών και σιρόπι από φύλλα χρυσού

Βασιλόπιτα

Καφέ –Τσάι
Μινιαρντίς


