
New Year's Eve 
buffet menu

Welcome drink "Ωδή Πανός" Κτήμα Σπυροπούλου με πέρλες από φρέσκο ρόδι * 
Ποικιλία από amuse bouche * Display από μίνι ψωμάκια, brioche, κριτσίνια σε ποικιλία γεύσεων 

Βελουτέ ντομάτας με κρέμα φέτας & λάδι φρέσκιας ρίγανης * Βελουτέ τσουκνίδας με μπουκιές από μοσχαράκι γάλακτος 

Γαρίδες butterfly με τσίλι, σε βάση από τραγανή κρούστα & λάδι μαϊντανού * Φάβα Σαντορίνης με ψητό χταποδάκι & 
βαλσάμικο * Απάκι Κρήτης με καπνιστή μελιτζάνα & στάκα * Ρολάκια καπνιστού σολομού με κρέμα αβοκάντο * Πουγκάκια 

από προσούτο crudo με σάλτσα από καρύδι & σύκο

Καβουροσαλάτα  με φινόκιο & ξινόμηλα * Σαλάτα με γλυκιά κολοκύθα, κάστανα, φρέσκια μυζήθρα & λιναρόσπορο * 
Πράσινη σαλάτα με ψητό κοτόπουλο, κεράσια, καρύδια, blue cheese & λάδι αρωματισμένο με εστραγκόν * Ρεβιθοσαλάτα με 
κουνέλι & δεντρολίβανο * Mini Ντάκος Burgers αρωματισμένα με λάδι βασιλικού * Μοντέρνα ελληνική σαλάτα με 3 είδη από 

ντοματίνια, πέρλες αγγουριού, mini πιπεριές Φλωρίνης & μπουκιές φέτας * Πράσινα σαλατικά με noodles ρυζιού, 
κόκκινα φασόλια, baby καλαμπόκι & καπνιστό τόνο 

Σπιτική σπανακοτυρόπιτα με χωριάτικο φύλλο * Ραβιόλι με τυρί ricotta & σπανάκι * Σιγομαγειρεμένο  αγριογούρουνο με 
δαμάσκηνα * Κοκοράκι baby με σάλτσα από μανιτάρια porcini * Rib eye γάλακτος με αρωματικό βούτυρο * Ελάφι ραγού με 

μελιτζάνες & κολοκυθάκια * Αρνάκι του αμπελουργού με σάλτσα δεντρολίβανου * Φιλέτο σολομού με 
σάλτσα αρωματισμένη με εστραγκόν και πορτοκάλι * Fusilli με καρδιές αγκινάρας, ελιές & χαλούμι * Αγριόρυζο με 

καβουρδισμένα αμύγδαλα * Σουφλέ παντζαριού με γλυκό σκόρδο, σύγκλινο Μάνης  & γραβιέρα * Baby λαχανικά  ατμού 

Starters

Salads

Soup

Cold Cuts

Hot Dishes



buffet menu

Γουρουνόπουλο  με σάλτσα από κράνα 
 
 
 

Γραβιέρα * Emmental * Μανούρι * Φέτα * Παρμεζάνα * Ανθότυρο * Blue cheese 
(Σερβίρονται με ποικιλία από chutney) 

 
 

Lemon pie * Προφιτερόλ * Ποικιλία από τούρτες * Τιραμισού * Crumble μήλου * 
Μελομακάρονα * Δίπλες * Κουραμπιέδες * Εκμέκ κανταΐφι * Παραδοσιακή βασιλόπιτα 

 
Φρεσκοκομμένος καφές φίλτρου 

Migniardises 
 

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

€76.00 κατ'άτομο

New Year's Eve 

Carving Station 


