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Mesoghaia Restaurant

Γιορτάστε την Παραμονή Χριστουγέννων στο Sofitel Athens Airport με ένα εορταστικό δείπνο
στο εστιατόριο «Μεσογαία» και απολαύστε εκλεκτές διεθνείς και ελληνικές γεύσεις

από τον πλούσιο μπουφέ.

Enjoy the magic of Christmas Eve with a scrumptious dinner buffet at Mesoghaia restaurant.
Indulge in a variety of international and Greek festive dishes in a joyful atmosphere.

€50 κατ’ άτομο/per person
€25  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



Κρύες Παρουσιάσεις
Ζαμπόν Βιρτζίνια  με καραμελωμένο ανανά

Πλατώ με ελληνικά τυριά δαμάσκηνο chutney και κριτσίνια

Σαλάτες
Σαλάτα κόσλοου με σταφίδες και ξινόμηλο
Σαλάτα κινόα σε στυλ Ταμπουλέ με ανανά

Ρόκα Παρμεζάνα με λιαστές τομάτες και κουκουνάρι
Σαλάτα με σπανάκι, γλυκιά κολοκύθα και goji berry

Φάβα Σαντορίνης με καπνιστό σκουμπρί
Τούρτα μελιτζάνας με μους φέτας
Αισμπέργκ με ρόδι, μήλα πράσινα

και κάστανα καραμελωμένα
Φαρφάλες με καπνιστή γαλοπούλα, γραβιέρα Νάξου

Αλοιφές (τζατζίκι, ταραμοσαλάτα, τυροκαυτερή )
Παντζάρι με καραμελωμένα καρύδια και ροκφόρ

Σάλτσες
Βινεγκρέτ κλασική, με βαλσάμικο, με βασιλικό,

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

Cold dishes
Virginia Ham with glazed Pineapple 
Plateau with Greek cheese, chutney plum and breadsticks

Salads
Coleslaw with crab apples and raisins
Tabbouleh salad with Quinoa and Pineapple
Rocket and Parmesan salad with sun-dried tomatoes
and pine nuts
Spinach salad with sweet pumpkin and goji berry
Fava from Santorini with smoked mackerel
Eggplant stacks with feta mousse
Iceberg salad with pomegranate, green apples
and glazed chestnuts
Farfalle with smoked turkey and Graviera from Naxos
Greek sauces (tzatziki, taramosalata, tirokafteri)
Beetroots with caramelized nuts and Roquefort cheese

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

Σούπα
Σούπα γλυκιάς κολοκύθας με τζίντζερ

Carving
Γαλοπούλα ολόκληρη με παραδοσιακή γέμιση

και γκρέιβι σώς

Ζεστά
Τορνεντό σολομού με σάλτσα σαμπάνιας

Χοιρινό μπούτι με κυδώνια και δαμάσκηνα
Αρνάκι φρικασέ με άγρια χόρτα και σέλινο

Πατάτες ντοφινουάζ
Λαχανοντολμάδες

Σουφλέ ζυμαρικών με τυριά και καπνιστό ζαμπόν
Ριζότο με μανιτάρια και λάδι λευκής τρούφας

Λαχανικά και μανιτάρια στο τηγάνι με λεμονοθύμαρο

Γλυκά
Ελληνικά Γλυκά ταψιού

Τούρτα σοκολάτα
Ταρτάκια με φρούτα

Προφιτερόλ
Παρί μπρέστ με πραλίνα φουντουκιού

Τιραμισού
Πιατέλα με ολόκληρα φρούτα
Μους κάστανο σε ποτηράκια

Λουκουμάδες
Τούρτα cheese cake με βύσσινο

Soup
Sweet pumpkin soup with ginger 

Carving
Roast turkey with traditional stuffing and gravy sauce 

Hot dishes
Salmon tornado with champagne sauce
Pork with quinces and plums
Greek lamb fricassée wild greens and celery
Dauphinois potatos
Staffed Cabbage rolls
Pasta souffle with cheese and smoked ham
Mushroom risotto with white truffle oil
Fried Vegetables and mushrooms with lemon zest

Desserts
Assortments of Greek desserts
Chocolate cake
Fruit tartlets
Profiterole
Paris-Brest with praline and almond crocant
Tiramisu
Selection of Fruits
Chestnut mousse shots
Greek fried dough “Loukoumades” 
Cheesecake with sour cherry
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