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

Yποδοχή με ποτήρι σαμπάνιας
Champagne glass welcome 

Βελουτέ μανιταριού με φρέσκια τρούφα,  
κόκκους κακάο και άγρια μανιτάρια μορχέλες

Mushroom velouté soup with fresh truffle, cocoa beans and wild morels 

Καπνιστή καραβίδα με κρέμα σελινόριζας και πράσινο μήλο,  
αυγά χρυσής ρέγκας, ζελέ από πράσινο μήλο, φρέσκο τσίλι

Smoked crawfish with celeriac and green apple cream,  
golden herring roe, green apple jelly and fresh chili

Baby φυλλώματα με σάλτσα raspberry, γκρατινέ κατσικίσιος κορμός  
σε μπριός, κόκκινα μούρα, σάλτσα σαμπάνιας και κουκουνάρι
Baby green leaves with raspberry sauce, chèvre gratin on brioche,  

red berries, champagne sauce and pine nuts

Agnolotti χειροποίητα με ραγού πάπιας, σάλτσα τρούφας,  
κόκκους κακάο και αφρό παλαιωμένης γραβιέρας
Homemade agnolotti with duck ragout, truffle sauce,  

cocoa beans and aged gruyère foam

Χειροποίητο σορμπέ πράσινο μήλο 
Homemade green apple sorbet 

Φιλέτο μοσχαριού με υφές πατάτας, άρωμα καφέ  
και σάλτσα φρέσκιας τρούφας

Beef filet with potato textures, coffee aromas and fresh truffle sauce 

Μους σοκολάτας Valrhona, φιστικοβούτυρο,  
αλατισμένη καραμέλα και παγωτό εσπρέσο

Valrhona chocolate mousse, peanut butter,  
salted caramel and espresso ice cream 

Price per person 140€
50% discount for children up to 12 years old 
The above rate includes VAT as well as all legal charges

Τιμή κατ’ άτομο 140€
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
Sunday 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 49€
The above rate includes VAT as well as all legal charges

Τιμή κατ’ άτομο 49€
Η παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις


