


σασ περιµενουµε σε ενα

τριηµερο event 

γεµατο δραστηριοτητες



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

the ranch

βολτα µε το αλογο

τοξοβολια

περιηγηση µε το τρενακι

αναρριχηση

rodeo

facepainting

καλλιτεχνικο εργαστηρι

δηµιουργικη απασχοληση

laser tag 

.  και πολλεσ εκπληξεισ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

event



διαµονη

διανυκτερευστε στα ζεστα

ξυλινα δωµατια 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΩΙΝΟ: 
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
ΓΕΥΜΑ:
Σαλάτες-Ορεκτικά: Πατατοσαλάτα με κάπαρη, Σαλάτα ανάμεικτη, Φάβα, Σπανακόπιτα
Κυρίως πιάτα: Μπακαλιάρος, Μοσχαράκι κοκκινιστό με λαχανικά
Συνοδευτικά: Σκορδαλιά, Χυλοπίτες χωριάτικες, Πατάτες baby
Επιδόρπια:  Φρούτα, χαλβάς
ΔΕΙΠΝΟ:
Σαλάτες-Ορεκτικά: Σαλάτα αγγουροτομάτα, Παντζαροσαλάτα, Πίτα με κοτοπούλο
Κυρίως πιάτα: Ρολό κοτόπουλο, Λαιμός χοιρινός με σάλτσα bbq, Mini burgers 
Συνοδευτικά: Πατάτες τηγανιτές, Ριζότο station
Επιδόρπια: Φρούτα, γλυκό

ΠΕΜΠΤΗ
ΔΕΙΠΝΟ:
Σαλάτες-Ορεκτικά: Σαλάτα με ρόκα & βαλσάμικο, Σαλάτα ελληνική, Βίδες με σάλτσα, πίτα λαχανικών
Κυρίως πιάτα: Χοιρινό κοκκινιστό, Παστίτσιο 
Συνοδευτικά: Λαχανικά γκραντινέ, Πατάτες με πάπρικα
Επιδόρπια: Φρούτα, Γλυκό

µενου



ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΡΩΙΝΟ: 
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
ΓΕΥΜΑ: 
Σαλάτες-Ορεκτικά: Σαλάτα λάχανο με γιαούρτι, Σαλάτα μαρούλι με σώς πορτοκαλιού, Σαλάτα χωριάτικη, Μελιτζάνες με
φέτα
Κυρίως πιάτα: χοιρινό φιλέτο με σώς μανιταριών, Κοτόπουλο μπούτι με σάλτσα μουστάρδας
Συνοδευτικά: Πατάτες φούρνου, Πέννες με σάλτσα πέστο
Επιδόρπια: Φρούτα, Μους σοκολάτας

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΠΡΩΙΝΟ: 
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
ΓΕΥΜΑ:
Σαλάτες-Ορεκτικά: Σαλάτα μαρούλι, Σαλάτα ανάμεικτη, Τυρόπιτα
Κυρίως πιάτα: Φιλέτο κοτόπουλο ζουλιέν, μπριζολάκια με σάλτσα ψητού
Συνοδευτικά: Ρύζι βυζαντινό, Μακαρόνια με κιμά
Επιδόρπια: Φρούτα, Πορτοκαλόπιτα
ΔΕΙΠΝΟ:
Σαλάτες-Ορεκτικά: Σαλάτα χωριάτικη, Μακαρονοσαλάτα, Σαλάτα του καίσαρα, Ψητά λαχανικά, Μελιτζανοσαλάτα, Τυροκαυτερή,
Τζατζίκι
Κυρίως πιάτα: Σουβλάκια σχάρας, Μπιφτέκια σχάρας, Κοτόπουλο παϊδάκια σχάρας, Λουκάνικο χωριάτικο, Γουρουνόπουλο Curving
Συνοδευτικά: Πατάτες baby με bacon, Πατάτες τηγανιτές, Πιτούλες ψητές
Επιδόρπια: Φρούτα, Λουκουμάδες με μέλι και μερέντα

µενου



κοστοσ διανυκτερευσησ

Ανά άτομο σε δωμάτιο:
Δίκλινο: 170€

Τρίκλινο: 160€
Τετράκλινο:150€

 
Ανά Παιδί: 90€

 
 

(Για τα παιδιά κάτω των 3 ετών δεν υπάρχει χρέωση)

24-27/03 
(Πέμπτη έως Κυριακή)

(Περιλαμβάνεται το δείπνο της Πέμπτης
έως και το γεύμα της Κυριακής)

 
 Ανά άτομο σε δωμάτιο:

Δίκλινο: 140€
Τρίκλινο: 130€

Τετράκλινο:120€
 

Ανά Παιδί: 75€
 

25-27/03 
(Παρασκευή έως Κυριακή)

(Περιλαμβάνεται το γεύμα της Παρασκευής
έως και το γεύμα της Κυριακής)

 
 



κοστοσ µονοηµερησ

Ανά άτομο:
 

8€ χωρίς γεύμα
18€ με γεύμα

25/03 ή 26/03 ή 27/03
(Απαιτείται κράτηση)

 
(Για τα παιδιά κάτω των 3 ετών δεν υπάρχει χρέωση)



σασ περιµενουµε

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

www.ranch.gr


