
C E L E B R A T E  A T

N E W  Y E A R ' S  E V E  B U F F E T

Callisto Ballroom

Γιορτάστε την τελευταία μέρα του χρόνου στο Sofitel Athens Airport. Επίσημο δείπνο σε buffet
στην αίθουσα «Callisto» με ζωντανή μουσική και χορό από τον Βασίλη Κωνσταντινίδη

και το συγκρότημά του «The Idols» αλλά και live DJ set

Celebrate the last day of the year with the ultimate Dinner party at Sofitel Athens Airport, including
a festive dinner buffet and live music by Vasilis Konstantinidis and his band, “The Idols” and a live DJ set

€60 κατ’ άτομο/per person
€30  6-12 ετών/year old

(Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται απεριόριστη κατανάλωση σε κρασί, μπύρα και αναψυκτικά
Rate includes unlimited consumption of house wine, beer and soft drinks)

Για πληροφορίες και κρατήσεις
For Information and Reservations

210 35 44 030
H3167-FB@sofitel.com

Sofitel Athens Airport - Athens International Airport - 190 19 Spata



 

Κρύα Πιάτα
Πλατώ με ελληνικά τυριά δαμάσκηνο chutney και κριτσίνια

Ρολλάκι καπνιστού σολομού γεμιστό με κρέμα τυριού και 
σχινόπρασο

Συντριβάνι με γαρίδες

Σαλάτες
Baby σπανάκι  με goji berries και γλυκία κολοκύθα
Καπρέζε με τοματοκέρασο και buffalo μοτσαρέλα 
Σκιουφιχτά με πέστο ρόκκας και αρσενικό Νάξου

Iceberg με απάκι Κρήτης και λιναρόσπορο
Χωριάτικη με ντάκο χαρουπιού

Κόσλοου με ξινόμηλα και σταφίδες Κορίνθου
Χούμους με καπνιστή πάπρικα και τραγανές αραβικές 

πιτούλες 

Σάλτσες
Βινεγκρέτ κλασική, με βαλσάμικο, με βασιλικό, ντρέσινγκ με 

μέλι και μουστάρδα, μαγιονέζα με τζίντζερ, Γαλλικό 
ντρέσινγκ, χίλια νησιά

Σούπα
Μανιταρόσουπα με λάδι τρούφας

Carving
Γουρουνόπουλο  με σάλτσα μήλου

Ζεστά
Χοιρινό μπούτι γεμιστό με κάστανα και δαμάσκηνα

Φιλέτα από μοσχαράκι γάλακτος με σάλτσα πιπεριού
Ποπιέτες λαυράκι με μους γαρίδας και σάλτσα σαμπάνιας 

Μανιταράκια γεμιστά με κατσικίσιο τυρί
Ριζότο μανιταριών αρωματισμένο με λάδι τρούφας 

Λαχανικά σχάρας 
Πατάτες baby με φρέσκα βότανα 

Γλυκά
Κορμός σοκολάτας με μους κάστανο

Μακαρόν
Παρι μπρεστ με πραλίνα και κροκάν αμύγδαλο

Μους σοκολάτας με τραγανή βάση βάφλας 
Κουραμπιέδες και μελομακάρονα

Μπαβαρουάζ με άγρια φρούτα του δάσους 
Ελληνικά γλυκά 

Τάρτα με λεμόνι
Εκμεκ με πολίτικο τσουρέκι

Προφιτερόλ

Cold dishes
Plateau with Greek cheese, chutney plum and breadsticks
Smoked salmon roll stuffed with cream cheese and chives
Shrimps fountain

Salads
Baby spinach with goji berries and sweet pumpkin
Caprese with cherry tomato and buffalo mozzarella
‘Skioufichta” pasta with rocket pesto and “arseniko” 
cheese of Naxos
Iceberg with “apaki” cold cut of Crete and flaxseeds
Traditional Greek Salad with carob rusk
Coleslaw with crab apples and raisins of Corinth
Houmous with smoked paprika and crispy Arabic breads

Sauces
Vinaigrette classic, with balsamic, with basil
Honey and mustard, Mayonnaise with ginger,
French dressing, A thousand islands sauce

Soup
Mushroom soup with truffle oil

Carving
Roast suckling pig with apple sauce

Hot dishes
Pork leg stuffed with chestnuts and plums
Baby veal _lets with pepper sauce
Sea bass roll with shrimp mousse and champagne sauce
Mushrooms stuffed with goat cheese
Mushroom risotto flavored with truffle oil
Grilled vegetables
Baby potatoes with fresh herbs

Desserts
Chocolate Bûche de Noël with chestnut mousse
Macarons
Paris-Brest with praline and almond crocant
Chocolate mousse with crispy wafle base
Traditional Greek Christmas sweets “Kourampiedes” & 
“Melomakarona”
Bavaroise with wild forest fruits
Greek sweets
Lemon Tart
Ekmek with Greek sweet bread “tsoureki”
Profiterole

M E N U


