
23-26/12

CHRISTMAS 

EVENT 2021



Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί 23-26/12 
σε ένα κλίμα Χριστουγεννιάτικο με πολύ παιχνίδι & πολλά χαμόγελα!

Welcome



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ THE RANCH

χριστουγεννιατικεσ δΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Καλλιτεχνικό εργαστήρι
Facepainting

Δημιουργική απασχόληση
Γράμμα στον "Άη Βασίλη"

Και ... πολλές εκπλήξεις!



Βόλτα με το άλογο 
Περιήγηση με το τρενάκι

Τοξοβολία
Αναρρίχηση

Μηχανοκίνητο Rodeo
Χρήση γηπέδων

δΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ THE RANCH



menuΠέμπτη 23/12:
Δείπνο:
Σαλάτες-Ορεκτικά: πανδεσία λαχανικών με λιαστή ντομάτα, σαλάτα εποχής με ξηρούς καρπούς, τυρόπιτα, 
σούπα τραχανά
Κυρίως πιάτα: ρολό κοκκινιστό, κριθαρότο με χωριάτικο λουκάνικο, 
Συνοδευτικά: πατάτες ριγανάτες, λαχανικά ατμού 
Επιδόρπια: φρούτα, γλυκό

Παρασκευή 24/12:
Πρωινό:
Kαφές φίλτρου, γάλα, σοκολατούχο γάλα, τσάι, χυμός πορτοκάλι, κέικ ανάμεικτο, κορν φλεικς κλασικά, κορν 
φλεικς σοκολατένια, ομελέτα, αυγά βραστά, αυγά τηγανιτά, τηγανίτες, ζαμπόν, γαλοπούλα, μπέικον, 
λουκάνικα, κοκτέιλ, τυρί, βούτυρο, μαρμελάδα, μέλι, μερέντα, γιαούρτι, αποξηραμένα φρούτα, ψωμί, 
φρυγανιές, φρούτα

Γεύμα:
Σαλάτες-Ορεκτικά: σαλάτα χωριάτικη, σαλάτα με ντοματίνια και μουστάρδα, σαλάτα με παντζάρια με μήλο και 
καρύδι, σπανακόπιτα
Κυρίως πιάτα: κοτόπουλο ρολό, χοιρινό με μήλο και δαμάσκηνα, σνίτσελ κοτόπουλο
Συνοδευτικά: πατάτες λιονέζ, βίδες με κρέμα
Επιδόρπια:  φρούτα, γλυκό

Δείπνο:
Σαλάτες-Ορεκτικά: σαλάτα Χριστουγέννων, σαλάτα ρόκα παρμεζάνα βαλσάμικο, σαλάτα ελληνική, τάρτα με 
τυριά και αλλαντικά, σούπα βελουτέ
Κυρίως πιάτα: χοιρινά φιλετάκια με μανιτάρια, κοτόπουλο φιλέτο με μουστάρδα, αρνί με λαχανικά και τυριά, 
γαλοπούλα ψητή με γέμιση
Συνοδευτικά: ριζότο με προσούτο, πατάτα baby με μυρωδικά, τορτελίνια με φρέσκια τομάτα
Επιδόρπια: ποικιλία από γλυκιές μπουκιές και φρούτα               

*Το μενού ενδέχεται να τροποποιηθεί



Σάββατο 25/12:
Πρωινό:
Kαφές φίλτρου, γάλα, σοκολατούχο γάλα, τσάι, χυμός πορτοκάλι, κέικ ανάμεικτο, κορν φλεικς κλασικά, κορν φλεικς 
σοκολατένια, ομελέτα, αυγά βραστά, αυγά τηγανιτά, τηγανίτες, ζαμπόν, γαλοπούλα, μπέικον, λουκάνικα,  τυρί, βούτυρο, 
μαρμελάδα, μέλι, μερέντα, γιαούρτι, αποξηραμένα φρούτα, ψωμί, φρυγανιές, φρούτα

Γεύμα:
Σαλάτες-Ορεκτικά: σαλάτα σεφ, σαλάτα με πλιγούρι και μυρωδικά, ανάμεικτη σαλάτα με άνιθο και γιαούρτι, 
κολοκυθόπιτα
Κυρίως πιάτα: μοσχάρι με λαχανικά και γραβιέρα, κοτόπουλο φιλέτο μπούτι με λεμόνι, χοιρινό φιλέτο, κανελόνια με κιμά 
και τομάτα
Συνοδευτικά: πατάτες τηγανιτές, πατάτες φούρνου με πάπρικα, ρύζι βυζαντινό
Επιδόρπια: ποικιλία γλυκών – φρούτων

Δείπνο:
Σαλάτες-Ορεκτικά: σαλάτα του καίσαρα, μακαρονοσαλάτα, χωριάτικη σαλάτα, τζατζίκι, τυροκαυτερή, μελιτζανοσαλάτα, 
ψητά λαχανικά, σούπα βελουτέ
Κυρίως πιάτα: σουβλάκια χοιρινά, μπιφτεκάκια, λουκάνικα, παϊδάκια κοτόπουλου, mini burgers, αγριογούρουνο curving
Συνοδευτικά: πατάτες baby με μπέικον, πατάτες τηγανιτές, πιτούλες
Επιδόρπια: φρούτα, γλυκό

Κυριακή 26/12:
Πρωινό:
Kαφές φίλτρου, γάλα, σοκολατούχο γάλα, τσάι, χυμός πορτοκάλι, κέικ ανάμεικτο, κορν φλεικς κλασικά, κορν φλεικς 
σοκολατένια, ομελέτα, αυγά βραστά, αυγά τηγανιτά, τηγανίτες, ζαμπόν, γαλοπούλα, μπέικον, λουκάνικα τυρί, βούτυρο, 
μαρμελάδα, μέλι, μερέντα, γιαούρτι, αποξηραμένα φρούτα, ψωμί, φρυγανιές, φρούτα

Γεύμα:
Σαλάτες-Ορεκτικά: κρητικός ντάκος, πράσινη σαλάτα με αποξηραμένα φρούτα, πατατοσαλάτα
Κυρίως πιάτα: κοτόπιτα, πέννες με πέστο
Συνοδευτικά: ψητό χοιρινό με σάλτσα και πιπεριές, κοτόπουλο με κόκκινη σάλτσα και ντοματίνια, παστίτσιο
Επιδόρπια: τηγανιτές πατάτες, λαχανικά με τυριά και κρέμα, πατάτες με μουστάρδα

menu

*Το μενού ενδέχεται να τροποποιηθεί



κοστοσ διαΜονησ 23-26/12 

Ενήλικας σε:

δίκλινο: 170€
τρίκλινο: 160€
τετράκλινο:145€

Παιδί σε:

δίκλινο: 105€
τρίκλινο: 100€
τετράκλινο:95€

(Από Πέμπτη βράδυ ως Κυριακή απόγευμα)

Τιμή δωματίου για όλο το event:
Ανά άτομο σε δωμάτιο:

*Για τα παιδιά κάτω των τριών ετών δεν υπάρχει χρέωση



κοστοσ 

ΜονοηΜΕΡΗΣ

Το κόστος ανά άτομο είναι:

- Χωρίς γεύμα: 8€

- Με γεύμα:  24/12: 18€ 
25-26/12: €20  

*Για τα παιδιά κάτω των τριών ετών 
δεν υπάρχει χρέωση



σασ περιΜενουΜΕ

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

www.ranch.gr


