ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
31/12/2005

Vardis Restaurant
Μενού
Σαµπάνια υποδοχής
*
Βελουτέ κολοκύθας µε µαύρη τρούφα
και λεπτή φέτα φρυγανισµένου ψωµιού κολοκύθας
*
Χτένια σε πατάτες rosenvalt και τρούφα
σάλτσα από µοσχάτο κρασί
*
Φουα γκρά σχάρας
µε φρέσκους χουρµάδες γεµιστούς µε πικρό πορτοκάλι
*
Λαβράκι µε µανιτάρια ζιρόλ και πατάτες κονφί
*
Ζαρκάδι σε στρώµα από κολοκάσι
κυδώνια και κρεµµυδάκια κονφί
*
Μήλο πωσέ σε παλαιωµένο port
µίνι µπαµπά γεµιστό µε κρέµα και γλυκά µπαχαρικά
παγωτό βανίλια
*
Moelleux σοκολάτας µε παγωτό φυστίκι
*
Καφές ή τσάϊ
Mignardises

Tιµή κατ’ άτοµο: € 195.00
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.

ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
31/12/2005

La Terrasse Restaurant
Μενού
Kir Royal υποδοχής
*
Βελουτέ αγκινάρας µε παριζιέν γκοργκοντζόλας
*
Φιλέτο από φαγγρί ποελέ
σε τρυφερά φύλλα από σωταρισµένο σπανάκι
µε πράσινα σπαράγγια, καροτίνια και σάλτσα λουίζα
*
Σορµπέ από φρούτα του δάσους
*
Τουρνεντό από φιλέτο µόσχου γάλακτος
µε µανιτάρια morilles και porcini
µάφιν λαχανικών µε φοινόκιο και πατάτες
*
Πυραµίδα µε µους κάστανο και Amaretto
παγωτό crème brûlée
*
Βασιλόπιτα
*

Καφές ή τσάϊ
Petit fours
Tιµή κατ’ άτοµο: € 125.00 (ενήλικες)
€ 70.00 (παιδιά ως 12 ετών)

Πιάνο – τραγούδι
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.

ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
31/12/2005

Ballroom
Μενού
Κοκτέιλ καλοσωρίσµατος µε σαµπάνια
*
Καπουτσίνο κολοκύθας µε χειµωνιάτικη τρούφα
*
Καραβίδες και χτένια ποελέ
δροσερή σαλάτα mâche και σάλτσα εσπεριδοειδών
*
Λαβράκι µε ανθό αλατιού
πάνω σε ‘‘choucroute’’ από φοινόκιο
µε γλυκάνισο, άνηθο και baby καρότα
*
Σορµπέ lime µε φλύδες από κονφί µανταρινιού
*
Φιλέτο από αγριογούρουνο
µε µανιτάρια του δάσους, ντοµατίνια,
µύτες σπαραγγιών, κυδώνια καραµελιζέ
σάλτσα από παλαιωµένο Port
*
Λεπτό ρολό από µους σοκολάτας
πάνω σε κρέµα ευκαλύπτου
µε sauce µαύρης σοκολάτας
*
Βασιλόπιτα
*

Καφές ή τσάϊ
Petit fours

Tιµή κατ’ άτοµο: € 180.00 (ενήλικες)
€ 90.00 (παιδιά ως 12 ετών)

Πενταµελής ορχήστρα, τραγούδι, χορός
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.

HANG OVER ΠΡΩΙΝΟ (ΞΕΝΥΧΤΗ∆ΩΝ)
01/01/2006

La Terrasse Restaurant
Buffet (05.00-10.30πµ)
Tιµή κατ’ άτοµο: € 40.00

BRUNCH ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
01/01/2006

La Terrasse Restaurant
Buffet (13.00-16.00µµ)
Tιµή κατ’ άτοµο: € 110.00 (ενήλικες)
€ 55.00 (παιδιά ως 12 ετών)
Πιάνο – τραγούδι
Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.

