
Christmas Eve 
buffet menu

 Ζεστό Χριστουγεννιάτικο cocktail * Ποικιλία από amuse bouche * 
Καλάθι του Φούρναρη (Display από μίνι ψωμάκια brioche, κριτσίνια σε ποικιλία γεύσεων) 

Βελουτέ άγριων μανιταριών αρωματισμένη με μαύρη τρούφα, λάδι μαντζουράνας & μπατόν σαλέ παρμεζάνας  *   
Παραδοσιακή κοτόσουπα αυγολέμονο 

Βολοβάν με κρέμα σπανάκι, carpaccio χταποδιού & κόκκινο χαβιάρι * Τερίνα του κυνηγού με chutney μανταρινιού & ουίσκι * 
Carpaccio καπνιστού σολομού με κρέμα άνηθου σε βάση από hovis 

  

Σαλάτα ζυμαρικών με στήθος πάπιας, φρέσκο κόλιανδρο & φρούτα του δάσους * Ανάμικτη σαλάτα με πουγκιά από 
προσούτο * Σαλάτα σπανάκι με cipolline, κίτρινα ντοματίνια, φρέσκο ρόδι & μανούρι αρωματισμένο με έλαιο αβοκάντο * 
Σαλάτα με ρύζι 3 δημητριακών, baby ρόκα, αποξηραμένα φρούτα & ανθότυρο με σουσάμι * Σαλάτα με iceberg, κύβους 

παντζαριού, πράσινο μήλο & καπνιστό χέλι 

Παραδοσιακή πρασοτυρόπιτα * Λαζάνια με μπουκιές κοτόπουλου & μπρόκολο * Σουφλέ μελιτζάνας με ταλαγάνι & comfit 
ντομάτας * Φιλετάκια κοτόπουλου με σάλτσα από μουστάρδα dizon * Αγριογούρουνο στιφάδο * Χοιρινό πρασοσέλινο * 
Αρνάκι φρικασέ * Λαβράκι ατμού σε βάση από άγρια χόρτα, περιχυμένο με λαδολέμονο & σχοινόπρασο * Νιόκι με σάλτσα 

gorgonzola αρωματισμένη με δυόσμο * Πατατούλες χωριάτικες * Ψητά λαχανικά με βούτυρο noisette 

Starters

Soup

Cold Cuts

Salads

Hot Dishes



Christmas Eve 
buffet menu

Γαλοπούλα ολόκληρη & ρολό με Χριστουγεννιάτικη γέμιση 
 
 
 

Παρμεζάνα * Blue cheese * Γραβιέρα * Μανούρι * Πεκορίνο 
(Σερβίρονται με ποικιλία από chutney) 

 
 
 

Ποικιλία από τούρτες * Christmas Cake * Μηλόπιτα * Μπακλαβάς * Γαλακτομπούρεκο * Καρυδόπιτα * Πορτοκαλόπιτα * 
Μελομακάρονα * Κουραμπιέδες * Δίπλες 

 
Φρεσκοκομμένος καφές φίλτρου 

Migniardises 

Carvung Station

Cheese Display

Desserts

Παιδιά 0-4 ετών: δωρεάν *  Παιδιά 4-1ο ετών: 40% έκπτωση 
Ώρα προσέλευσης: 21:00 

Δωρεάν υπόγειος χώρος στάθμευσης 
Μουσική με DJ  

Η τιμή περιλαμβάνει μια φιάλη κρασί (λευκό ή κόκκινο)  ανά δύο (2) άτομα 
 

Κρατήσεις 
Κηφισίας 2Α, Μαρούσι, 15125 

T: +30 210 6801900 | E: events@civitelhotels.com 
www.civitelhotels.com

€59.00 κατ'άτομο


