
G A L A  M E N U 
New Year’s Eve // Friday 31.12

Welcome Glass of Deutz Brut Classic Champagne 
Καλωσόρισμα με ποτήρι σαμπάνιας Deutz Brut Classic

Chestnut velouté with foie gras gratiné and cocoa grains
Βελουτέ κάστανου με φουά γκρα γκρατινέ και κόκκους κακάο

Sea bream ceviche with hazelnut praline, fresh truffle,  
homemade yuzu mayonnaise and roasted hazelnuts

Φαγκρί σεβίτσε με πραλίνα φουντουκιού, φρέσκια τρούφα,  
χειροποίητη μαγιονέζα yuzu και καβουρδισμένο φουντούκι

Baby leaves with forest fruit dressing, smoked almonds  
and goat cheese croquette

Baby φυλλώματα με dressing φρούτων του δάσους,  
καπνιστό αμύγδαλο και κροκέτα κατσικίσιου τυριού

 

Homemade pumpkin ravioli with smoked pork sauté,  
roasted hazelnuts and parmesan foam

Ραβιόλι κολοκύθας χειροποίητα με καπνιστό χοιρινό σοτέ,  
καβουρδισμένα φουντούκια και αφρό παρμεζάνας

Homemade blueberry sorbet 
Σορμπέ μύρτιλο χειροποίητο 

Beef fillet with wild forest mushroom ragout,  
bordelaise sauce and potato mousseline with burnt butter   

Φιλέτο μοσχαριού με ραγού άγριων μανιταριών του δάσους,  
σάλτσα bordelaise και μουσελίν πατάτας με καμένο βούτυρο

Chocolate pudding with chestnut ganache,  
homemade chestnut praline and bourbon ice cream 

Πουτίγκα σοκολάτας με ganache κάστανο,  
χειροποίητη πραλίνα κάστανου και παγωτό bourbon

Price per person 110€
50% discount for children up to 12 years old 
The above rate includes VAT as well as all legal charges

Τιμή κατ’ άτομο 110€
Για παιδιά κάτω των 12 ετών ισχύει έκπτωση 50% 

Η παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις

DELIGHT IN THE FLAVOURS 
OF THE NEW YEAR!

We invite you to embark on a heavenly culinary journey  
to the melodic tunes of INJOY Live Band



N E W  Y E A R ’ S  D AY  M E N U
Saturday 01.01

 Let your spirits be lifted on the first day of the New Year with an  
exceptional festive menu after 12 noon at Daios Bar Restaurant. 

Our chef creates a delicious New Year’s Day feast
for you to enjoy with family and friends. 

We also look forward to welcoming non-guests at Daios Bar Restaurant.    

DAIOSHOTELS.COM  //   INFO@DAIOSHOTELS.COM

We will be delighted to assist you with your reservation 
or any information you may require. 

 
Please send us your email - reservations@daioshotels.com - 

or alternatively call us on +30 2310 250200. 

We wish you all a wonderful New Year!
Daios Luxury Living team

Price per person 40€
The above rate includes VAT as well as all legal charges

Τιμή κατ’ άτομο 40€
Η παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις


