ΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
FELIX “NEW YEAR’S EXTRAVAGANZA”
Πρώτο πιάτο
Τερίνα φρέσκου σολοµού τυλιγµένη µε σπανάκι και σερβιρισµένη
µε σαφράν και σιρόπι από σταφύλια
Ζεστό ορεκτικό
Φιλέτο γλώσσας ‘’involtini’’ µε φρέσκα κολοκυθάκια, κολίανδρο
και πικάντικα χειροποίητα κριτσίνια
Σούπα
Σούπα κολοκύθας µε καλαµάρι, γαρίδες και λάδι από βασιλικό
Ριζότο
Ριζότο ‘carnaroli’ µε βαλσάµικο, δεντρολίβανο και φρέσκο φουα - γκρά
πάπιας
Σορµπέ
`Limoncello` Σορµπέ µε Champagne
Κυρίως πιάτο
Μοσχαρίσιο φιλέτο τυλιγµένο µε προσούτο πάρµας και σιρόπι από
βαλσάµικο, σερβίρεται µε φουα-γκρά και µαύρη τρούφα
ή
Φιλέτο από λαβράκι µε πουρέ από κυδώνι, µικρές πατάτες µε κρούστα
από σουσάµι και σάλτσα πιπερόριζας
Επιδόρπιο
‘’Sarlotιno’’σοκολάτας µε σάλτσα φράουλας και κρέµα από καφέ εσπρέσσο

Chefs’ New Year Parade
Atrium
Life cooking stations
1. LIFE SUSHI BAR
(ΖΩΝΤΑΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΦ )

Maki Sushi
(Ρολό σούσι µε µαριναρισµένο ψάρι και λαχανικά)
Dragon Roll
(Ρολό σούσι µε αβοκάντο)
California Roll
(Αµερικάνικο ρολό σούσι µε διάφορα γλικόξινα λαχανικά, αβοκάντο και γαρίδες)

Sashimi Nigiri Sushi
(Ατοµικά κοµµάτια σούσι µε διάφορα µαριναρισµένα ψάρια και γαρίδες)
Uramaki Roll
(Ρολό σούσι µε το ρύζι από έξω)

Σερβίρεται µε σάλτσα σόγιας και γιαπωνέζικο αγγριορόπανο `Wasabi`

2. Flying Buffet
Κρύα είδη
Κρέπα καπνιστού σολοµού µε άνηθο και µαριναρισµένο αγγουράκι σε λευκό βαλσάµικο
Mιλ φέι µελιτζάνας και κυπριακού χαλουµιού µε ρόκα και `confit` ντοµάτας
`Ceviche`από µικρές καραβίδες µε αβοκάντο κορίανδρο και γλυκιά µουστάρδα
Μπαλάκια κατσικίσιου τυριού µε ψητό σουσάµι και µαύρα σύκα
Κριτσίνια τυλιχτά µε ζαµπόν Πάρµας και ρόκα

LIFE COOKING STIRFRY STATIONS

Ζωντανή παρουσίαση σεφ σε τηγάνια WOK
Φιλετάκια από µοσχάρι, κοτόπουλο και χοιρινό ψαρονέφρι
Σερβίρεται µε τηγανιτό ρύζι η `egg noodles` σε TOGO Noodle boxes
Ζωντανή παρουσίαση σεφ σε τιγανια WOK
Φιλετάκια από φρέσκια πεσκανδρίτσα, µπαρµπούνι και `yellow fin ` τόνο,
Σερβίρεται µε τηγανιτό ρύζι `egg noodles` σε `TOGO Noodle boxes`
Ζωντανή παρουσίαση σεφ
PASTA
Ποικιλία από 8 ζυµαρικά και 3 σάλτσες
Παρασκευάζονται µπροστά σας και κατά παραγγελιάς

Life Mexican Fajita station
Ζωντανή παρουσίαση σεφ σε τηγάνια
Ποικιλία από 3 κρέατα και 3 σάλτσες
Παρασκευάζονται µπροστά σας και κατά παραγγελία και σερβίρεται σε τρυφερή µεξικάνικη πίτα
TORTILLA
Life carving station
Ζωντανή παρουσίαση σεφ `CARVING`
Χοιρινό Ζαµπόν σε κρούστα ψωµιού
Μαριναρισµένος σολοµός µε κρούστα µελιού και µουστάρδα

Dessert Buffet
`Creme brulee` Μανταρινιού
`Tiramisu` µόκας σε σφηνάκια
Bailey`s Cream Cheese
Τηγανητή µπανάνα σε φύλο τορτίγιας
Πυραµίδες λευκής και µαύρης σοκολάτας
Waffles µε πουρέ κολοκύθας και άχνη ζάχαρη

Station Παγωτού, ζωντανή παρουσίαση του ζαχαροπλάστη µας

Γιορτινή προσφορά

Ισχύει από Σάββατο 10.12.05 έως Τρίτη 10.01.06
∆ιαµονή σε Superior δωµάτιο µε θέα τη µεγαλύτερη πισίνα της Ελλάδας
¾ Πλούσιο Αµερικάνικο πρωινό στο εκπληκτικό
εστιατόριο Felix
¾ 45 λεπτά χαλαρωτικό µασάζ ανά άτοµο
¾ Ελεύθερη χρήση του υπερσύγχρονου γυµναστηρίου του ξενοδοχείου και
χαλάρωση στο µοναδικό Kempinski Spa – Aqua Club, χρησιµοποιώντας το
jacuzzi, τη σάουνα, το χαµάµ και την εσωτερική θερµαινόµενη πισίνα
¾ Μεταφορά από το αεροδρόµιο
¾

µονόκλινη χρήση € 285 για δύο διανυκτερεύσεις
δίκλινη χρήση € 340 για δύο διανυκτερεύσεις
Η παραπάνω προσφορά συµπεριλαµβάνει όλους τους φόρους και ισχύει
για περιορισµένο αριθµό δωµατίων.

