


Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα Χριστούγεννα
σε ένα κλίμα γεμάτο ζεστασιά & πολλά χαμόγελα!



Καλλιτεχνικό εργαστήρι
Facepainting

Δημιουργική απασχόληση
Magical show

Ανάγνωση παραμυθιού
Ομαδικά παιχνίδια

Γράμμα στον "Άη Βασίλη"
Live μουσική

Karaoke party
Και ... πολλές εκπλήξεις!!!

4ο Santa Τhe RUNch 
(Αγώνας δρόμου για μικρούς και μεγάλους)

tip: Μην ξεχάσετε τα κόκκινα σκουφιά σας



Βόλτα με το άλογο 
Βόλτα με την άμαξα

Περιήγηση με το τρενάκι
Τοξοβολία

Μηχανοκίνητο Rodeo
Χρήση γηπέδων



Σαλάτες-ορεκτικά: Κρητικός ντάκος, παντζαροσαλάτα, τζατζίκι,
τυροκαφτερή, μελιτζανοσαλάτα, σούπα πατάτας βελουτέ, ψητά λαχανικά
Κυρίως πιάτα: Σουβλάκια χοιρινά, μπιφτεκάκια, λουκάνικα,
παϊδάκια κοτόπουλο, χοιρινό μπούτι
Συνοδευτικά: Πατάτες baby με μπέικον, πατάτες τηγανιτές, πιτούλες, ριζότο
παρμεζάνας
Επιδόρπιο: Φρούτα, Γλυκό

Σαλάτες-ορεκτικά: σαλάτα λάχανο καρότο, ελληνική σαλάτα, φάβα με 
κάπαρη, μανιτάρια πλευρώτους
Κυρίως πιάτα: κοτόπουλο κρασάτο, σουτζουκά́κια σμυρνέικα
Συνοδευτικά: βίδες με κεφαλοτύρι, πουρές πατάτας
Επιδόρπιo: Φρούτα

Σαλάτες-ορεκτικά: Σαλάτα μαρούλι με γραβιέρα,
μαυρομάτικα φασόλια με ελιές & τοματίνια, σαλάτα
ανάμεικτη με λαδολέμονο
Κυρίως πιάτα: Κοτόπουλο κρασάτο με καρότα, βίδες αλα κρέμ
με κεφαλοτύρι, παστίτσιο
Συνοδευτικά: Πατάτες φούρνου
Επιδόρπιο: Φρούτα, Γλυκό

Σαλάτες-ορεκτικά: σαλάτα ανάμεικτη με σως γιαουρτιού , 
σαλάτα του σεφ, πατατοσαλάτα, παραδοσιακή πίτα με λαχανικά 
Κυρίως πιάτα: μοσχάρι κοκκινιστό
με μελιτζάνες , σνίτελ κοτόπουλο 
Συνοδευτικά: ρύζι πολύχρωμο με καρβουδισμένο
αμύγδαλο, πατάτες αλά κρεμ
Επιδόρπιο: Φρούτα

Σαλάτες-ορεκτικά: Σαλάτα πράσινη με κοτόπουλο, κρητική σαλάτα,
σαλάτα ανάμεικτη με πορτοκάλι & καρύδια, τυρόπιτα χωριάτικη
Κυρίως πιάτα: Τορτελίνια με μεσογειακή σάλτσα,φιλέτο κοτόπουλο με λάιμ,
σνίτσελ χοιρινό με σως
Συνοδευτικά: Πατάτες λυονέζ, ρύζι με λαχανικά
Επιδόρπιο: Φρούτα, Γλυκό



Σαλάτες-ορεκτικά: Σαλάτα χωριάτικη,
σαλάτα με μαρούλι & αβοκάντο, σαλάτα πλιγούρι,
μελιτζάνες με ντομάτα & φέτα
Κυρίως πιάτα: Μοσχάρι με σάλτσα μανιταριών, σουτζουκάκια
σμυρνέικα, πέννες με μεσογειακή σάλτσα
Συνοδευτικά: Πουρές πατάτας, ρύζι με λαχανικά
Επιδόρπιο: Φρούτα, Γλυκό

Σαλάτες -ορεκτικά: Σαλάτα ανάμεικτη με Blue cheese,
σαλάτα μαρούλι με γλυκόξινη σως, χωριάτικη σαλάτα,
σούπα καρότου βελουτέ, τυρόπιτα
Κυρίως πιάτα: χοιρινό ρολό γεμιστό, μπουτάκια κοτόπουλου κοκκινιστά
Συνοδευτικά: Ρύζι με κρόκο κοζάνης, χυλοπίτες χωριάτικες
Επιδόρπιο: Φρούτα, Γλυκό

Σαλάτες-ορεκτικά: Σαλάτα του καίσαρα, ανάμεικτη σαλάτα με
σως πορτοκαλιού, πλατώ παραδοσιακών τυριών, χωριάτικη
χορτόπιτα
Κυρίως πιάτα: Χοιρινά φιλετάκια με σως μανιταριών, κοτόπουλο
julienne με γλυκόξινη σώς, σπαγγέτι με pesto

Συνοδευτικά: Ρύζι με ξηρούς καρπούς, λαχανικά ατμού
Επιδόρπιο: Φρούτα εποχής, Γλυκό

Σαλάτες -ορεκτικά: Σαλάτα μαρούλι με τόνο,
σαλάτα caprese, σαλάτα ανάμεικτη, καναπεδάκια, 
πίτα χειροποίητη με κιμά
Κυριώς πιάτα: χοιρινά μπριζολάκια, αρνί στο φούρνο,
ζυμαρικά με μπρόκολο και παρμεζάνα
Συνοδευτικά: Πατάτες κυδωνάτες με πάπρικα, ρύζι με
αποξηραμένα φρούτα
Επιδόρπιο: Φρούτα, Γλυκό



Σαλάτες-ορεκτικά: Σαλάτα πράσινη με κοτόπουλο,
κρητική σαλάτα, σαλάτα ανάμεικτη με πορτοκάλι & καρύδια,
τυρόπιτα χωριάτικη

Κυρίως πιάτα: Τορτελίνια με μεσογειακή σάλτσα,
φιλέτο κοτόπουλο με λάιμ, σνίτσελ χοιρινό με σως
Συνοδευτικά: Πατάτες αλα κρεμ, ρύζι με λαχανικά
Επιδόρπιο: Φρούτα, Γλυκό

Σαλάτες-ορεκτικά: Σαλάτα μαρούλι με ρόδι, σαλάτα λάχανο με ψητά καρότα,
φάβα με κάπαρη και τοματίνια, μανιτάρια πλευρώτους
Κυρίως πιάτα: Λαζάνια με κιμά και φέτα,μοσχαράκι με θυμάρι,
χοιρινό μπούτι με δεντρολίβανο, carving station (ολόκληρη γαλοπούλα ψητή),
Χριστουγεννιάτικη γέμιση
Συνοδευτικά: Ριζότο μανιταριών, πατάτες φούρνου, λαχανικά ογκρατέν
Επιδόρπιο Φρούτα, Γλυκό

Σαλάτες-ορεκτικά: Σαλάτα ζυμαρικών, σαλάτα μεξικάνικη,
σαλάτα μαρούλι με ρόκα, ντάκος κρητικός, πλατώ παραδοσιακών
τυριών, παραδοσιακή πίτα με κοτόπουλο
Κυρίως πιάτα: Λαιμός χοιρινός με σως, φιλέτο κοτόπουλο
με πολύχρωμες πιπεριές
Συνοδευτικά: Πατάτες λιονέζ, λαχανικά ατμού
Επιδόρπιο: Φρούτα, Γλυκό

Kαφές φίλτρου, γάλα, σοκολατούχο γάλα,
τσάι, χυμός πορτοκαλί, κέικ ανάμεικτο, κορν φλεικς 
κλασικά, κορν φλεικς σοκολατένια, ομελέτα, αυγά 
βραστά, αυγά τηγανιτά, τηγανίτες, ζαμπόν, 
γαλοπούλα, μπέικον, λουκάνικα, κοκτέιλ, τυρί, 
βούτυρο, μαρμελάδα, μέλι, μερέντα, γιαουρτι, 
αποξηραμένα φρούτα,ψωμί, φρυγανιές, φρούτα



Διανυκτερεύστε στα ζεστά & ξύλινα δωμάτια!

Υπάρχει η δυνατότητα παροχής παρκοκρέβατου αρκεί να μας το 
ζητήσετε!



90€ O ΕΝΗΛΙΚΑΣ
65€ TO ΠΑΙΔΙ

Για τα παιδιά κάτω των 3 ετών  
δεν υπάρχει χρέωση

(Από Παρασκευή δείπνο)

120€ O ΕΝΗΛΙΚΑΣ
80€ TO ΠΑΙΔΙ

Για τα παιδιά κάτω των 3 ετών
δεν υπάρχει χρέωση

(Από Τρίτη γεύμα)

180€ O ΕΝΗΛΙΚΑΣ
110€ TO ΠΑΙΔΙ

Για τα παιδιά κάτω των 3 ετών
δεν υπάρχει χρέωση

(Από Σάββατο γεύμα)



Ανά άτομο
Χωρίς γεύμα 8€
Με γεύμα 16€

Για τα παιδιά κάτω των 3 ετών  
δεν υπάρχει χρέωση

Ανά άτομο
Χωρίς γεύμα 8€
Με γεύμα 18€

Για τα παιδιά κάτω των 3 ετών  
δεν υπάρχει χρέωση



t: 2104100121-122
e: info@ranch.gr

www.ranch.gr


