
G A L A  M E N U 
Christmas Eve // Friday 24.12  

           
Welcome Glass of Deutz Brut Classic Champagne

Καλωσόρισμα με ποτήρι σαμπάνιας Deutz Brut Classic 

Fresh truffle parmentier, potato rosti,  
homemade onion mayonnaise and sour cream
Παρμαντιέ με φρέσκια τρούφα, πατάτα rosti,  

χειροποίητη μαγιονέζα κρεμμυδιού και ξινή κρέμα

Sautéed scallops with apple cream,  
smoked pork consommé and roasted hazelnuts

Χτένια σοτέ με κρέμα μήλου, κονσομέ καπνιστού χοιρινού 
και καβουρδισμένα φουντούκια

Baby leaves with pomegranate dressing, pecan nuts  
and grilled “Mastelo” cheese from Chios

Baby φυλλώματα με dressing ροδιού, 
καρύδια pecan και μαστέλο Χίου στη σχάρα

Homemade tortellini with forest and shimeji mushrooms,  
fresh truffle cream and Amfilochia pecorino foam

Τορτελίνι χειροποίητα με μανιτάρια του δάσους και shimeji, 
κρέμα φρέσκιας τρούφας και αφρό από πεκορίνο Αμφιλοχίας

Homemade aged goat cheese sorbet
Χειροποίητο σορμπέ κατσικίσιου τυριού ωρίμανσης

Slow cooked pork, “Samos” aged wine sauce, carrot textures and mustard foam
Σιγομαγειρεμένο γουρουνόπουλο με σάλτσα παλαιωμένου κρασιού ‘Σάμος’, 

υφές καρότου και αφρό μουστάρδας

White chocolate namelaka with violet essence, Valrhona bitter chocolate soil,  
almond crumble and pistachio powder

Namelaka λευκής σοκολάτας με άρωμα βιολέτας, χώμα bitter σοκολάτας Valrhona,  
crumble αμυγδάλου και πούδρα φιστικιού Αιγίνης

Price per person 70€
50% discount for children up to 12 years old 
The above rate includes VAT as well as all legal charges

Τιμή κατ’ άτομο 70€
Για παιδιά κάτω των 12 ετών ισχύει έκπτωση 50% 

Η παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις

Let your holiday season unfold in the heart of Thessaloniki with  
Christmas celebrations to the melodic tunes of INJOY Live Band

JOIN OUR 
CHRISTMAS SPIRIT!  



C H R I S T M A S  D AY  M E N U
Saturday 25.12

Rejoice in the magic of Christmas Day with holiday flavours 
after 12 noon at Daios Bar Restaurant. 

Our chef is thrilled to create a mouthwatering Christmas Day menu 
for you to enjoy with family and friends. 

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

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

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 joyful Christmas and a wonderful New Year!
Daios Luxury Living team


