
HOLY SATURDAY 
FESTIVE DINNER 

Happy Easter !



 
 HOLY SATURDAY FESTIVE DINNER

15.04.23
 

 

 
Traditional “Magiritsa” 
soup with local herbs

 
Homemade “Gardoubakia”,

fine sliced baby potatoes with Corfiot butter, 

evoo-lemon sauce and fresh oregano flowers

 
Colourful cherry tomatoes 

with Corfiot feta cheese, aged balsamic vinegar and basil

 
Milk veal fillet

 grilled onion cream, wild mushrooms, 

tomato confit & “petimizi” sauce

 
Fogatsa Corfiota

Corfiot “fogatsa” flavored mousse, 

choux filled with mascarpone cream, 

orange, koum kouat, 

“fogatsa” croutons and crunchy pâte sucré
 

Coffee of your preference
 

 

 
95€ per person on BB basis

Dinner will served after the Resurrection 

 



ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ 
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΥ 

Καλό Πασχα!



 
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΥ 

15.04.23
 

 

Παραδοσιακή Κερκυραϊκή μαγειρίτσα
με φρέσκα άγρια μυρωδικά του τόπου

 
Γαρδουμπάκια

πάνω σε λεπτές στρώσεις baby πατάτας 
αρωματισμένες με βούτυρο Κερκύρας, 

λαδολέμονο & ανθούς ρίγανης
 

Σαλάτα με πολύχρωμα ντοματίνια
 φέτα Κερκύρας και dressing από 

παλαιωμένο βαλσάμικο και βασιλικό
 

Φιλέτο από μοσχαράκι γάλακτος
 κρέμα ψητού κρεμμυδιού, άγρια μανιτάρια, 

ντομάτα κονφί & σάλτσα από πετιμέζι
 

Fogatsa Corfiota
Μούς αρωματισμένη με Kερκυραϊκή φογάτσα, 

choux με κρέμα μασκαρπόνε, πορτοκάλι, κούμ κουάτ, 
κρουτόν φογάτσας και τραγανή pâte sucré

 
Καφές επιλογής

 
 

95€ κατ’ άτομο με συμφωνία ΒΒ
Το Δείπνο θα σερβιριστεί μετά την Ανάσταση

 



EASTER SUNDAY 
 Buffet

Happy Easter !



EASTER SUNDAY BUFFET
 16.04.2023

 
Salads

Fresh seasonal salads
Olives variety

 
Mixed Salads

Rocket, cherry tomatoes, parmesan cheese/ Caesar salad with
bacon and chicken/Couscous with shrimps and herbs/Pasta
salad with prosciutto and pepper variety/Caprese salad with

mozzarella, tomato and grilled aubergines/ Greek style potato
salad/ Beets with garlic/ Greek salad/ Tzatziki/ Fish roe salad/

Aubergine salad/ Spicy cheese salad
 

Cold starters
Variety of cold cuts/ Variety of cheeses/ Smoked

salmon/Chicken breast with balsamic and rosemary/
Variety of peppers with vinegar   

 
Hot Dishes

Roasted lamb on the spit/ Oven baked “Gardoubakia” with
evoo-lemon sauce/ “Kokoretsi” on the spit/ Corfiot “Sofrito”

with mashed potatoes puree/ Homemade pie/ Veggie
“Briam”/Oven baked baby potatoes with local herbs/ Freshly

chopped fried potatoes/ Lasagna with fresh tomato sauce and
basil/ Wild mushroom rice/Buttered broccoli and carrots/

Grilled chicken breast, pork “souvlaki” accompanied with “pita”
bread/ Slow cooked “Patsitsada” with pasta/ Poached salmon

with light lemon sauce/ Grilled veggies
 

Desserts 
Corfiot “Kolobina” (sweet brioche)/ Variety of Greek desserts/

“Galaktoboureko”/ Cheese cake in a forest fruit sauce/
Chocolate tarte/ Banoffee/ Orange pie/ Strawberry

millefeuille/ Catalan cream
Profiterole/ Fresh Fruits/ Ice cream variety

 
 
 

110€ per person on BB basis
Lunch will be served at 13:00hrs

 



ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 
 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ 
ΣΕ ΜΠΟΥΦΕ

 

Καλό Πασχα!



 
ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΣΕ ΜΠΟΥΦΕ

 16.04.2023
 
 

Σαλάτες
Φρέσκιες σαλάτες εποχής

Ποικιλίες ελιάς
 

Σύνθετες σαλάτες
Ρόκα, ντοματίνια, παρμεζάνα/ Caesar salad με κοτόπουλο και

μπέικον/ Κους-κους με γαρίδες και μυρωδικά/ Σαλάτα ζυμαρικών με
προσούτο και ψητές πιπεριές/ Caprese με μοτσαρέλλα, ντομάτα και

ψητή μελιτζάνα/ Ελληνική πατατοσαλάτα/ Παντζάρι με σκόρδο/
Χωριάτικη Σαλάτα/ Τζατζίκι/ Ταραμοσαλάτα/ Μελιτζανοσαλάτα/

Τυροκαυτερή
 

Κρύα εδέσματα
Ποικιλία αλλαντικών/ Ποικιλία τυριών/ Καπνιστός σολομός/

Κοτόπουλο στήθος με βαλσάμικο και δενδρολίβανο/ Πιπεριές ξιδάτες
 

Ζεστά εδέσματα
Αρνάκι σούβλας/ Γαρδουμπάκια στο φούρνο λαδολέμονο/ Κοκορέτσι

σούβλας/ Κερκυραϊκό σοφρίτο με πουρέ φρέσκιας πατάτας/
Χειροποίητη πίτα/ Μπριάμ/ Baby πατάτες φούρνου με μυρωδικά/

Φρέσκιες πατάτες τηγανητές/ Λαζάνια με φρέσκια ντομάτα και
βασιλικό/ Ανάμεικτο άγριο ρύζι/ Μπρόκολο και καρότο βουτύρου

Φιλέτο κοτόπουλου σχάρας και σουβλάκια χοιρινά με ατομικά πιτάκια
Παραδοσιακή παστιτσάδα με πέννες/ Σολομός ποσέ με σάλτσα

λεμονιού/ Ψητά λαχανικά
 

Επιδόρπια
Κερκυραϊκή κολομπίνα (τσουρέκι)/ Ποικιλία ελληνικών σιροπιαστών

γλυκών/ Γαλακτομπούρεκο/ Cheesecake με σάλτσα άγριων φρούτων
Τάρτα σοκολάτας/ Banoffee/ Πορτοκαλόπιτα/ Μιλφέιγ φράουλας/

Κρέμα καταλάνα/ Προφιτερόλ/ Ποικιλία φρούτων/ Ποικιλία παγωτού
 
 
 

110€ κατ’ άτομο σε συμφωνία ΒΒ
 


