


ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ / CHRISTMAS EVE 

ΑΝΗΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ / CHRISTMAS DAY  

13:00 - 16:30

24.12

Ώρα προσέλευσης / Arrival time: 21.30 

ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΜΠΟΥΦΕΣ /
FESTIVE CHRISTMAS BUFFET

ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΜΠΟΥΦΕΣ /
FESTIVE CHRISTMAS BUFFET

Live πιάνο / Live piano music

Τιμή ανά άτομο 100€ / Price per person 100€

Συντροφιά μας την μοναδική αυτή βραδιά, η Άννα Μπαλάσκα
με πιάνο και σαξόφωνο σε ελληνικα και ξένα ακούσματα. 
Christmas Eve with live music by Anna Balaska

Τιμή ανά άτομο 110€ / Price per person 110€ 

Εορταστικό a la carte μενού και live πιάνο με βιολί.
Festive a la carte menu and live piano and violin music. 

25.12

BALLROOM

SALONICA RESTAURANT



ΑΝΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ / NEW YEAR’S DAY  

13:00 - 16:30

ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΜΠΟΥΦΕΣ /
FESTIVE BUFFET

Live πιάνο / Live piano music

Τιμή ανά άτομο 100€ / Price per person 100€

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ / NEW YEAR’S EVE 

Ώρα προσέλευσης / Arrival time: 21.30 

ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟΣ ΜΠΟΥΦΕΣ /
FESTIVE NEW YEAR’S EVE BUFFET

Συντροφιά μας την μοναδική αυτή βραδιά, οι Les Au Revoir
σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι.
Christmas Eve with live music by the “Les Au Revoir” band.

Τιμή ανά άτομο 140€ / Price per person 140€  

01.01

31.12

BALLROOM

Εορταστικό a la carte μενού και live με τους Toot Sweet, με τη φωνή
της Μαρίνας Δονικιάν και στο πιάνο ο Τάσος Κορκόβελος.
Festive a la carte menu and live music by the Toot Sweet band.

SALONICA RESTAURANT



TAKE AWAY
Το Makedonia Palace, ετοιμάζει για εσάς το εορταστικό σας τραπέζι 
με πατροπαράδοτη γεμιστή γαλοπούλα( βάρους 5 κιλών περίπου)
και συνοδευτικές γαρνιτούρες και σάλτσες.

Συνοδευτικές γαρνιτούρες:
Γέμιση γαλοπούλας, baby πατάτες, λαχανάκια Βρυξελλών, φρέσκα 
καλαμποκάκια, φρέσκα baby καρότα, μπρόκολο, πράσινα σπαράγγια

Συνοδευτικές σάλτσες:
Αυθεντικό gravy από τον ζωμό της γαλοπούλας
και σάλτσα cranberry

Επιδόρπιο:
Χριστουγεννιάτικος κορμός κάστανο με σοκολάτα
Christmas chestnut & chocolate log

Μία φιάλη κόκκινο κρασί 

Τιμή: 250€

*Οι μερίδες είναι για 8 άτομα
** Παραλαβή από το Makedonia Palace 

Makedonia Palace is preparing for you the festive meal with 
traditional organic stuffed turkey, accompanying garnish 
and accompanying sauces

Accompanying garnish:
Turkey stuffing, baby potatoes, brussel sprouts, fresh baby corns, baby carrots,  
broccoli, green asparagus.

Accompanying sauces:
Authentic turkey gravy, cranberry sauce

Dessert:
Christmas chestnut & chocolate log

A bottle of ρεδ wine

Price: 250€  

*Portions are for 8 people
** Collection from Makedonia Palace


