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Ο ζεθ καο θαη ε ηαιαληνύρα νκάδα ηνπ 

πξνηείλνπλ έλα ππέξνρν θαη πξνζεθηηθά 

πξνεηνηκαζκέλν κελνύ γηα ηελ πην ζεκαληηθή 

βξαδηά ηεο δωήο ζαο, πνπ ζα αληαπνθξηζεί 

αθόκε θαη ζηνπο πην απαηηεηηθνύο πειάηεο καο. 
 

Σην Τhermae Sylla, επηζπκία καο είλαη 

λα θάλνπκε ηελ γακήιηα δεμίωζε ζαο λα 

κνηάδεη κε έλα ππέξνρν νηθνγελεηαθό 

δείπλν γεκάηην δεζηαζηά, θηινμελία θαη 

ξνκαληηθή δηάζεζε κε εζάο νηθνδεζπόηεο! 
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ΑΞΔΥΑΣΔ ΥΔΔΗ Ζ δεμίσζε είλαη κόλν ε αξρή. Σν ξνκάληδν αο πάξεη ηε ζθπηάιε! 
Φαληαζηείηε κηα ππέξνρε 

γακήιηα ζνπίηα κε ζακπάληα, θξάνπιεο θαιπκκέλεο κε ζνθνιάηα θαη πξσηλό ζην θξεβάηη. 
Δπηιέμηε από ηα παθέηα ξνκαληηθνύ κήλα ηνπ κέιηηνο γηα έλα κνλαδηθό γακήιην πξννξηζκό! 

 
ην THERMAE SYLLA, θξνληίδνπκε ηδηαίηεξα ηνπο πειάηεο καο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Ζ 

εμεηδίθεπζε καο ζην λα θάλνπκε ηε μερσξηζηή ζαο κέξα αθόκε πην μερσξηζηή εθηείλεηαη 

ζην λα ζαο βνεζήζνπκε λα επηιέμεηε όιεο ηηο ζσζηέο πξνζζήθεο γηα ηε κέξα ηνπ γάκνπ 

ζαο. αο πξνζθέξνπκε κηα ιίζηα κε επηιεγκέλνπο επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ δνπιέςεη κε 
επηηπρία κε ην μελνδνρείν καο, γηα λα δηαζθαιίζνπκε κόλν ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηώλ καο. Παξαθαινύκε ζπκβνπιεπηείηε καδί καο γηα ην θαιύηεξν ζπλδπαζκν. 

 

 
Γεμικές πληροφορίες 

 
PARKING 

Χώοξπ ρςάθμεσρηπ είμαι διαθέριμξ για εράπ και ςξσπ ποξρκεκλημέμξσπ ραπ δίπλα από ςξ 
νεμξδξυείξ. 

 
GUEST COUNT 

Ο ςελικόπ εγγσημέμξπ αοιθμόπ ποξρκεκλημέμχμ ραπ ποέπει μα παοαδξθεί μέυοι 72 
εογάριμεπ ώοεπ ποιμ ςημ εκδήλχρη. ε ασςό ςξ ρημείξ είμαι δσμαςό μα ασνήρεςε ςξμ αοιθμό 
ποξρκεκλημέμχμ αλλά όυι μα ςξμ μειώρεςε κάςχ από ςξ ςελικό εγγσημέμξ όοιξ. Αμ ξ αοιθμόπ 
ςχμ ποξρκλεκλημέμχμ σπεοβεί ςξ όοιξ ςόςε αμάλξγεπ υοεώρειπ θα επιβληθξύμ. απ 
παοακαλξύμε μα ποξρένεςε όςι ςα γαμήλια μεμξύ μαπ είμαι ρυεδιαρμέμα για έμα μίμιμξσμ 
αοιθμό πεμήμςα (50) ποξρκεκλημέμχμ. 

 
MENU TASTING 

Από ςη ρςιγμή πξσ ςξ ρσμβόλαιξ σπξγοατεί, θα υαοξύμε μα ξοίρξσμε ημεοξμημία για 
έμα menu tasting. σμβξσλεσςείςε ςξμ σπεύθσμξ εκδηλώρεχμ για διαθεριμόςηςα. 
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ΥΑΛΑΡΧΣΔ ΚΑΗ ΑΠΟΛΑΤΣΔ Δίκαζηε ζε ζέζε λα ηθαλνπνηήζνπκε θάζε επηζπκία 
θαη νηθνγελεηαθή παξάδνζε γηα 

ηελ εθδήισζε ζαο, πξνζθέξνληαο εληππσζηαθνύο ρώξνπο γηα λα θάλεηε 
ηνλ παξακπζέλην γάκν ζαο απνιύησο ηέιεην. 

 
Ζ εκέξα πξίλ ηελ δεμίσζή ζαο, είλαη ε αξρή ησλ γακήιησλ ενξηαζκώλ θαη έλαο 
ππέξνρνο ηξόπνο γηα λα θαισζνξίζεηε πξνζθεθιεκέλνπο πνπ ζα έξζνπλ από 
θνληά ή από καθξηά. 

 
Καισζνξίδνπκε ηελ επθαηξία λα δηνξγαλώζνπκε ηελ μερσξηζηή ζαο εθδήισζε είηε 
είλαη έλα δείπλν κε ζεξβηξηζηό κελνύ, είηε θνκςόο κπνπθέο ή δεμίσζε κε θνθηέει, 
απηό πνπ έρεηε ζην κπαιό ζαο, ην ηκήκα δεμηώζεσλ ζα ζπλεξγαζηεί καδί ζαο γηα 
λα δηαζθαιίζεη ηελ επηηπρία ηνπ. 

 

Bars & Restaurants 

Τπάουξσμ διάτξοξι υώοξι μέρα ρςξ νεμξδξυείξ πξσ θα ραπ παοέυξσμ ςημ ςέλεια 
αςμόρταιοα. σμδσάρςε έμαμ από ασςξύπ με έμα από ςα θερπέρια μεμξύ μαπ 
και ξι ποξρκεκλημέμξι ραπ είμαι ρίγξσοξ όςι θα εσυαοιρςηθξύμ! 

 
MAIN RESTAURANT 

Για μια λιγόςεοξ επίρημη πεοίρςαρη, πεοιπξιηθείςε ςξσπ ποξρκαλερμέμξσπ 
ραπ με έμα γεύμα ή δείπμξ ρςξ full‐service ερςιαςόοιξ μαπ με ασθεμςική 

ελλημική κξσζίμα. 

 
ATRIUM 

Έμαπ μξμαδικόπ υώοξπ ρςξ παμέμξοτξ atrium. Ηοεμη αςμόρταιοα σπό ςξ 
τχπ ςχμ κεοιώμ δημιξσογεί έμα κξμφό αλλά υαλαοό ρκημικό. 

 
ΓΙΑ ΨΑΡΑΚΙ (ΕΠΟΧΙΚΟ) 

Tξ καλξκαοιμό μέοξπ πξσ ποέπει μα βοίρκεραι, ρςημ ιδιχςική μαπ ποξβλήςα 
με μερξγειακή κξσζίμα και τοέρκα θαλαρριμά. 
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ΑΝΑΚΑΛΤΦΣΔ ΣΖΝ ΔΜΠΔΗΡΗΑ Όηαλ έξζεη ε ώξα ηνπ γάκνπ, νη δηνξγαλσηέο καο 
είλαη έλα ζεκαληηθό ζηνηρείν ηεο 

μερσξηζηήο ζαο κέξαο. Οη εμεηδηθεπκέλνη ζύκβνπινη γακήιησλ εθδειώζεσλ ηνπ 
μελνδνρείνπ καο παξέρνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο, ρεηξηδόκελνη όιεο ηηο 
ιεπηνκέξεηεο ηεο εθδήισζεο, δνπιεύνληαο καδί ζαο γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηνλ ηέιεην γάκν. 

 

 
ΚΟΜΨΟ ΔΕΙΠΝΟ Οι αίθξσρεπ εκδηλώρεχμ πορτέοξσμ έμα εκπληκςικό ρκημικό όςαμ ςη 
ρςιγμή πξσ θα γίμεςε 

ρύζσγξι. Με 3 κξμφέπ αίθξσρεπ έυξσμε αοκεςέπ εσέλικςεπ επιλξγέπ για ςημ δενίχρή ραπ. 

 
Οι ςιμέπ πξικίλξσμ αμάλξγα με ςημ επιλεγμέμη αίθξσρα και ςξ υοξμικό διάρςημα πξσ θα 
υοηριμξπξιηθεί. Παοακαλξύμε όπχπ ρσμβξσλεςείςε ςξ ςμήμα δενιώρεχμ για 
διαθεριμόςηςα και ςιμέπ. Είμαι επίρηπ μεγάλη μαπ υαοά μα ραπ ποξςείμξσμε εκκληρίεπ 
κξμςά ρςξ νεμξδξυείξ μαπ. 

 
ΔΕΞΙΩΗ ςιπ σπηοερίεπ 
ρσμπεοιλαμβάμξμςαι: 

Μαιςο ςηπ εκδήλχρηπ, μπαομαμ και 
ρεοβιςόοξι Κξκςέηλ σπξδξυήπ σμθέρειπ 
κεοιώμ 

Άρποα ςοαπεζξμάμςιλα - καλύμαςα 
καοεκλώμ Σοαπέζια για δώοα και γαμήλια 
ςξύοςα Τπηοερία κξπήπ γαμήλιαπ ςξύοςαπ 
αμπάμια (ατοώδηπ ξίμξπ) ποόπξρη Πίρςα 
υξοξύ 

Ιδιχςικό parking για ςξσπ ποξρκεκλημέμξσπ (παοκαδόοξι διαθέριμξι με ένςοα επιβάοσμρη) 

 
Πξνζθέξνπκε, 

• Γσξεάλ δηακνλή ζε bridal suite γηα ηε λύθε θαη ηνλ γακπξό πνπ πεξηιακβάλεη ζακπάληα θαη 
θξάνπιεο ηε γακήιηα λύρηα, πξσηλό ηελ επνκέλε 
• Δηδηθέο ηηκέο δσκαηίσλ γηα ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο ηεο εθδήισζήο ζαο 
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Special Wedding Buffet 
 

Our Welcome 

Μπξνπζθέηεο κε πέζην, ηνκάηα θαη βαζηιηθό 
Wedges παηάηαο κε κνπο ηπξηώλ 

 
αλάηερ και Οπεκηικά (επιλέξηε 3) 

Γξνζεξή ζαιάηα δπκαξηθώλ κε ιαραληθά θαη κπξσδηθά 
Νηάθν κε θξέζθεο ηνκάηεο, μπλνκπδήζξα & ειαηόιαδν 

αιάηα ιάραλν κε θαξόην, θαπληζηό ρνηξηλό θαη βηλαηγθξέη κειηνύ 
αιάηα ξόθα κε παξκεδάλα, ιηαζηέο ηνκάηεο, μύδη βαιζάκηθν 

Πξάζηλε ζαιάηα κε ηόλν, θαιακπόθη, ηνκαηίληα & βηλαηγθξέη άλεζνπ 

 
Ζςμαπικά (διαλέξηε 1) 

παγγέηη κε ζάιηζα θξέζθηαο ηνκάηαο, κνηζαξέια θαη 
βαζηιηθό Πέλλεο κε πέζην Genovese 

 
Κύπια Πιάηα (επιλέξηε 3) 

Παξαδνζηαθό πεηζνθάη κε ρσξηάηηθα ινπθάληθα 
Κνηόπνπιν ζράξαο κε ζάιηζα κέιη - κνπζηάξδα 
Μνζραξίζηα θαινπίληα κε ζάιηζα δελδξνιίβαλν 

Μπηθηεθάθηα ζράξαο κε θξέζθν ιεκόλη & ειαηόιαδν 
Υνηξηλή Σεγαληά κε ιεκόλη θαη ξίγαλε 

 
ςνοδεςηικά 

Ρύδη Μπαζκάηη κε θξέζθν βνύηπξν θαη ζηαθίδεο 
Παηάηεο θνύξλνπ κε ειαηόιαδν, ιεκόλη θαη θξέζθν ζπκάξη 

 
Από ηον Φούπνο μαρ 

Φξεζθνςεκέλα αξηνζθεπάζκαηα, θξηηζίληα θαη ξνιιο 

 
Γλςκά (επιλέξηε 3) 

Ραβαλί-παξαδνζηαθό Μεζνγεηαθό ζηκηγδαιέλην θέηθ κε 
ζπξόπη Μνπο ζνθνιάηαο 

Καηαίθη-ζξπκκαηηζκέλν θύιιν κε ζηξόπη 
Γαιαθηνκπνύξεθν-κε θξέκα ζε θύιιν 

δαραξνπιαζηηθήο Δθκέθ-Καληαΐθη κε θξέκα 

Φξέζθα θξνύηα επνρήο 

 
39,50 € καη’ άηομο 
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Greek Buffet 
 

Our Welcome 

Σαξακνζαιάηα θαη κπνπθηέο κε θαιακάξη 
Καλαπεδάθηα κε κνπο γαξίδαο 

Μπξνπζθέηεο κε αξσκαηηθό ειαηόιαδν θαη ρηαπνδάθη 

 
αλάηερ & Οπεκηικά 

Μπαζηνπλάθηα κε δακπόλ θαη ηπξί Σξαγαλή θέηα 

ζε θύιιν κε κέιη παλαθνπηηάθη κε ρεηξνπνίεην 

θύιιν Νηνικάδάθηα - ακπειόθπιια κε ξύδη θαη 

κπξσδηθά Διιεληθή ζαιάηα κε θαζόιηα 

καπξνκάηηθα Βξαζηά ιαραληθά κε ειαηόιαδν 
 

αιάηα καξνύιη κε άλεζν θαη θξέζθν 
θξεκκπδάθη Παξαδνζηαθό Tδαηδίθη 

 
Ζςμαπικά 

Διιεληθέο ρπινπίηεο κε θόθνξα θξαζάην Επκαξηθά 
θνύξλνπ - κε θξέζθηα ζάιηζα ηνκάηαο θαη μπλνκπδήζξα 

 
Κύπια Πιάηα 

Γύξνο ρνηξηλόο κε πίηεο, ηνκάηα, ηδαηδίθη θαη θξεκκπδάθη κε 
κατδαλό Υνηξηλά κπξηδνιάθηα ζράξαο 

νπηδνπθάθηα κπξλέηθα 
Φηιεηάθηα θνηόπνπινπ κε 

ξίγαλε Φάξη α ιa πεηζηώηα 

Ρύδη κε ζηαθίδεο θαη θνπθνπλάξηα 
Παηάηεο θνύξλνπ κε δελδξνιίβαλν 

Αλάκηθηα ιαραληθά ζράξαο 

 
Από ηον Φούπνο μαρ 

Φξεζθνςεκέλα αξηνζθεπάζκαηα, θξηηζίληα θαη ξνιιο 

 
Γλςκά 

Καηαίθη 

Ραβαλί 

Καξπδόπηηα 

Γαιαθηνκπνύξεθν 

Δθκέθ Φξέζθα 
θξνύηα επνρήο 

 
43,00 € καη’ άηομο 
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Wedding Buffet I 
 

Our Welcome 

Μπιηλί κε ηαξακνζαιάηα θαη θαιακάξη 
Φνθάηζηα κε Φηιαδέιθεηα, ξόθα θαη 

πξνζνύην Wedges paηάηαο κε κνπο ηπξηώλ 

 
αλάηερ & Οπεκηικά 

Κξνθέηεο κπαθαιηάξνπ κε ζάιηζα Aioli, 
αιάηα Caesar κε θνηόπνπιν, κπέηθνλ θαη θξνπηόλ 

αιάηα πξάζηλε κε ζηαθίδεο, θαξύδηα, gorgonzola θαη κειάζζα 
vinaigrette αιάηα ηνπ Κεπνπξνύ κε ειαθξηά καγηνλέδα 

Αλάκηθηε ζαιάηα κε αβνθάλην - γαξίδεο θαη πέζην κατληαλνύ 
Κνινθπζάθηα ζηνλ αηκό κε ειαηόιαδν θαη κπξσδηθά 

 
Ζςμαπικά 

Ληλγθνπίλη κε ζάιηζα Μπνινλαίδ 
Πέλλεο Ακαηξηηζηάλα 

 
Κύπια Πιάηα 

Αξλάθη κε δεληξνιίβαλν παξαδνζηαθά 
ςεκέλν Μπηθηεθάθηα ζράξαο 

Καξακεισκέλε ρνηξηλή παλζέηηα κε ζπκάξη, κέιη θαη 
βόηαλα νισκόο κε γηανύξηη θαη άλεζν 

Ρύδη Μπαζκάηη κε θξέζθν βνύηπξν θαη 
ζηαθίδεο Παξαδνζηαθή ηπξόπηηα 

Παηάηεο νγθξαηέλ 

 
Παποςζίαζη 

Γύξνο ρνηξηλόο κε πίηεο, ηνκάηα, ηδαηδίθη θαη θξεκκπδάθη κε κατδαλό 

 
Από ηον Φούπνο μαρ 

Φξεζθνςεκέλα αξηνζθεπάζκαηα, θξηηζίληα θαη ξνιιο 

 
Γλςκά 

Σηξακηζνύ, Πξνθηηεξόι 
νθνιάηαο Παλαθόηα 

Ραβαλί - παξαδνζηαθό Αλαηνιήο κε ζηκηγδάιη θαη γιπθό 
ζηξόπη Καληαΐθη 

Φξέζθα θξνύηα επνρήο 

 
47,00 € καη’ άηομο 



Weddings 
THERMAE SYLLA 

 

 

Wedding Buffet IΙ 
 

Our Welcome 

Μπιηλί κε ειηέο θαη ρηαπνδάθη 
Καλαπεδάθηα κε κνπο αξαθά θαη γαξίδαο 

Μπξνπζθέηεο κε θαξακεισκέλν θξεκκύδη θαη κακειάδα ηνκάηαο 

 
αλάηερ & Οπεκηικά 

Μαξηλαξηζκέλνο ζνισκόο κε ηα ζπλνδεπηηθά ηνπ 
Καξπάηζην κνζραξίζην κε ληθάδεο παξκεδάλαο θαη ιάδη ηξνύθαο 

Κξνθέηεο ξπδηνύ Arancini κε ζαθξάλ θαη γξαβηέξα 
αιάηα Κίλνα κε βόηαλα θαη ζαιαζζηλά 

Αλάκηθηε ζαιάηα κε μεξνύο θαξπνύο, μεξά ζύθα ζε ρπκό 
πνξηνθαιηνύ Μαζηέιν Υίνπ ζηελ ζράξα 

Αλάκηθηε ζαιάηα κε αβνθάλην-γαξίδεο θαη πέζην κατληαλνύ 
Σνκάηεο Caprese κε κνηζαξέια θαη βαζηιηθό 

 
Stand Ζςμαπικών 

Πέλλεο Καξκπνλάξα, Ληλγθνπίλη κε γαξίδεο 

 
Κύπια Πιάηα 

“Ossobuco Milanese” (κνζραξάθη ) κε 
γθξεκνιάηα Μπηθηεθάθηα ζράξαο 

Φηιεηίληα ρνηξηλά κε ζάιηζα δελδξνιίβαλν 

Πηθάληηθα θηιεηάθηα θνηόπνπινπ κε ζάιηζα 
“diavola” Ξπθίαο Πιαθί 
Παηάηεο “dauphinoise” 

Ρύδη Μπαζκάηη κε θξέζθν βνύηπξν θαη ζηαθίδεο 
Φεηά ιαραληθά ζηελ ζράξα κε αξσκαηηθό ειαηόιαδν 

 
Παποςζίαζη 

Υνηξηλό κπνύηη κε ζάιηζα Μαπξνδάθλεο 

 
Από ηον Φούπνο μαρ 

Φξεζθνςεκέλα αξηνζθεπάζκαηα, θξηηζίληα θαη ξνιιο 

 
Γλςκά 

Πξνθηηεξόι νθνιάηαο, Παξαδνζηαθόο 
Μπαθιαβάο Παλαθόηα, Σζηδ θέηθ 

Φξέζθα θξνύηα επνρήο 

 
54,00 € καη’ άηομο 
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Further Choices 
 

Παποςζιάζειρ 

Μνζραξάθη Γάιαθηνο κε ζάιηζα δελδξνιίβαλν-ιεκόλη 5,00 € / θαη’ άηνκν 
Υνηξηλό κε κνπζηάξδα θαη ζάιηζα Μαπξνδάθλεο 3,50 € / θαη’ άηνκν 

Εακπόλ “Virginia” κε θαξακεισκέλε θξνύζηα θαη κνπζηάξδα 5,00 € / θαη’ άηνκν 
Αξλάθη γεκηζηό κε γξαβηέξα, ζπαλάθη θαη πηπεξηέο 6,00 € / θαη’ άηνκν 

Γεκηζηή γαινπνύια κε πηπεξηέο, θνπθνπλάξη, κπδήζξα θαη κπέηθνλ 6,00€ / θαη’ άηνκν 
Οιόθιεξε ζθπξίδα κε ιαδνιέκνλν 10,50 € / θαη’ άηνκν 

Αξλάθη θνύξλνπ κε ην θαξξέ ηνπ θαη 3 ζάιηζεο 7,00 € / θαη’ άηνκν 
αησκπξηάλ -κνζραξίζην θηιέην κε ζάιηζεο béarnaise & πηπεξάηε 10,50 € / θαη’ άηνκν 

Γύξνο ρνηξηλόο κε πίηεο, ηνκάηα, ηδαηδίθη, θξεκκπδάθη, κατδαλό 5,00 € / θαη’ άηνκν 

 
Stand με Ριζόηηο 

Ρηδόηην κε άγξηα καληηάξηα θαη ιάδη ηξνύθαο 5,00 € / θαη’ άηνκν 

 
Stand Μαπιναπιζμένος ζολωμού 

Μαξηλαξηζκέλνο ζνισκόο 6,00 € / θαη’ άηνκν 
πλνδεύεηαη κε θάπαξε, ιεκόλη, θξέζθν θξεκκύδη, απγό θαη καγηνλέδα 

 
Μποςθέρ Γλςκών 

Macaroons ζε δηάθνξεο γεύζεηο 4,00 €/ θαη’ άηνκν 
Κνξκόο νθνιάηαο 2,50 € / θαη’ άηνκν 
Μηθξά παζηάθηa 2,50 € / θαη’ άηνκν 

Πξνθηηεξόι 2,50 € / θαη’ άηνκν 
Παξαδνζηαθά γιπθά ηαςηνύ 2,50 € / θαη’ άηνκν 

Παγσηά ζε δηάθνξεο γεύζεηο (ζε ρσλάθη ή κπσι) 4,00 € / θαη’ άηνκν 

 
Street food για ηοςρ μικπούρ μαρ πελάηερ 

Υνη Νηνγθ 2,50 € / θαη’ άηνκν 

Υάκπνπξγθεξ 4,00 € / θαη’ άηνκν 

Κνηνκπνπθέο 5,00 € / θαη’ άηνκν 

Παηάηεο Σεγαλεηέο 2,50 € / θαη’ άηνκν 
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Elegant Plated menus 
 

Our Welcome 

ηηθο παηάηαο κε κνπο ηπξηνύ Μπξνπζθέηεο 
κε κνηζαξέια, ηνκάηα θαη πέζην βαζηιηθνύ 

 
Ππώηα Πιάηα / Κπύα 

Μαξηλαξηζκέλνο ζνισκόο κε θξέκα άλεζνπ 15.50 € 
Καξπάηζην από ιαπξάθη κε εζπεξηδνεηδή θξνύηα 15,50 € 

Καξπάηζην από κνζραξίζην θηιέην κε flakes παξκεδάλαο θαη ιάδη ηξνύθαο 15,50 
€ Σαξηάξ ζνισκνύ κε καγηνλέδα θαη κπξηθ 15,00 € 

 
Ππώηα Πιάηα / Ζεζηά 

Καξδηέο αγθηλάξαο ζε θξέκα κε ιάδη ηξνύθαο θαη κπέηθνλ ηζηπο 15,00 
€ Κξνθέηεο ςαξηνύ κε αξσκαηηθά ρόξηα θαη ζάιηζα aioli 9,50 € 

νύπα θξέκα καληηαξηώλ κε θξνπηόλ 9,50 € 

 
Πάζηα & Ριζόηηο 

Ρηδόηην κε άγξηα καληηάξηα ηνπ δάζνπο 16.00 
€ Κξηζαξόην κε ζαιαζζηλά 17,00 € 

Ρηδόηην κε καληηάξηα 14.50 € 
Νηόθη παηάηαο κε κνζραξάθη γάιαθηνο θαη θξέκα παξκεδάλαο 19,00€ 

 
αλάηερ 

αιάηα ηνπ θεπνπξνύ κε θαηζηθίζην ηπξί θαη ζάιηζα από μύδη κπαιζάκηθν12,50€ 
Αλάκηθηε ζαιάηα κε αβνθάλην, ζνισκό θαπληζηό θαη ζηζακέιαην 16,00 € αιάηα 
ξόθαο κε μεξνύο θαξπνύο , απνμεξακέλα ζύθα θαη Μαζηέιν Υίνπ 12,50 € Γαιιηθή 

ζαιάηα θξηδέ κε ζηαθίδεο, ηπξί gorgonzola and βηλαηγθξέη 14,00 € 

 
Κύπια Πιάηα 

Φηιέην Λαπξάθη κε κύδηα, ρόξηα θαη ζάιηζα θηλόθην 25,00 € 
Μεληαγηόλ από ρνηξηλό θηιέην κε πνπξέ ζειηλόξηδαο θαη ζάιηζα Perigueux 22,50 € 

Μεληαγηόλ από Μνζραξάθη γάιαθηνο κε πνπξέ θαξόηνπ θαη αληίβ 30,50 € 

Φξέζθνο κπαθαιηάξνο κε πνπξέ παηάηαο, κε καληηάξηα ζε θξνθέηα 25,50 € 
Καξξέ από αξλάθη γάιαθηνο κε θξέκα αξαθά θαη δελδξνιίβαλν 22,50 € 

νισκόο κε ζσηαξηζκέλα θξεκκπδάθηα θαη ζπαλάθη 23,50 € 

 
Επιδόππια 

Σζηδ θέηθ κε ακύγδαια θαη ζπηηηθή καξκειάδα 9,50 € 
Μνπο ζνθνιάηαο ζε κπηθόην, θαξακέια θαη ραιβά ζνθνιάηαο κε παγσηό12,50€ 

Παξθαί θξέκα-θαξακέια κε crumble θαλέιιαο θαη κήια ςεηά 10,50 € 

Μηιθέηγ κε θξέκα ζνθνιάηαο ιεπθήο & bitter 10,50 € 
 
 

• Σν κελνύ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη από ηνπιάρηζηνλ 3 πηάηα 

• Σα θύξηα πηάηα είλαη ππνρξεσηηθά 
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Elegant Cocktails Elegant Cocktails 
 

COCKTAIL A’ 
Κπύα Καναπεδάκια 

Καπληζηόο ζνισκόο κε θξέζθν θξεκκπδάθη & 
ιεκόλη Μνξηαδέιια κε ηνκάηα & απγό 

Έκεληαι & δακπόλ Σπξί 
θέηα κε ηνκάηα & ειηέο 

 
Ζεζηά Καναπεδάκια 

Μίλη ζνπβιάθη θνηόπνπινπ κε ζνπζάκη 
Μίλη Πηθάηηα "Milanese" 

Μπηθηεθάθηα κε ζάιηζα ηνκάηαο θαη 
θύκηλν Σαξηάθηα κε θξέκα ηπξηώλ 

Πιαηώ κε δηάθνξα Διιεληθά ηπξηά & θξάθεξ 

 
Γλςκά 

Διιεληθά γιπθά ηαςηνύ 
Παξνπζίαζε κε θξέζθα θξνύηα επνρήο 

 
30,00 € καη’ άηομο 

 
COCKTAIL B’ 

Κπύα Καναπεδάκια 

Παηέ ειηάο κε ηε ιηαζηή ηνκάηα 
Πξνζνύην Πάξκαο 

Διιεληθή γξαβηέξα κε πάπξηθα 
Καπληζηόο ζνισκόο κε ιεκόλη 

Ρνζη Μπηθ κε καγηνλέδα & ζπαξάγγηα 
Blue Cheese κε αγγνπξάθη 

 
Ζεζηά Καναπεδάκια 

Γαξίδεο Σεκπνύξα Κηο 
Λνξαίλ κε ζνισκό & πξάζν 

Ρνιιά κειηηδάλαο κε κνζραξάθη θαη ζάιηζα 
ηνκάηαο Σαξηάθηα κε θξέκα ηπξηώλ 

Πηθάληηθεο θηεξνύγεο θνηόπνπινπ κε ζάιηζα 
BBQ Μίλη ζνπβιάθηα κε ρσξηάηηθν ινπθάληθν 

Διιεληθά γιπθά ηαςηνύ 

Παξνπζίαζε κε θξέζθα θξνύηα επνρήο 

36,00 € καη’ άηομο 

COCKTAIL C’ 
Κπύα Καναπεδάκια 

Απγό κε ραβηάξη 

Μνηζαξέια θαη ηνκάηα θαη βαζηιηθό 

Πξνζνύην Πάξκαο κε θξέζθα θξνύηα 

Καπληζηόο ζνισκόο κε ιεκόλη, νπδάθηα κε θξέκα 

 
Ζεζηά Καναπεδάκια 

Μίλη "Cordon Bleu« 

Σπξνπηηάθηα κε άλεζν 

Γαξίδεο “Satay«, Υαινύκη ζην ηεγάλη 
Πηθάληηθεο θηεξνύγεο θνηόπνπινπ κε ζάιηζα BBQ 

Σξαγαλέο θσιηέο θαηαίθη κε καληηάξηα 

 
Γλςκά 

ακπαγηόλ κε θξαζί Μαπξνδάθλε Πνηθηιία από 
Γαιιηθά θαη Διιεληθά παζηάθηα Μνπο ιεπθήο 

ζνθνιάηαο, Κξέπεο κε ζνθνιάηα bitter 

42,00 € καη’ άηομο 

 
COCKTAIL D’ 

Κπύα Καναπεδάκια 

Καπληζηόο ζνισκόο κε θέηεο 
ιεκνληνύ Απγά κε ραβηάξη 
νπ Παξκεδάλαο 

Bresaola κε ζπαξάγγηα, ζαιάκη κε ειηέο 

Μνηζαξέια κε ηνκάηα θαη βαζηιηθό 

Γαξίδεο κε αγγνύξη θαη ζσο θνθηέει 

 
Ζεζηά Καναπεδάκια 

Mini “Cordon Bleu« 

Mύδηα κε πηθάληηθε ζάιηζα 
ηνκάηαο νπβιάθηα γαξίδαο 

Παξαδνζηαθά θεθηεδάθηα κε ζάιηζα γηανπξηνύ 
Σεγαληηά ζηηθο κνηζαξέιιαο 

Μεληαγηόλ ρνηξηλνύ θηιέηνπ κε πηπέξη 
νπβιάθη μηθία, Σαξηάθηα κε θξέκα ηπξηώλ 

Παποςζίζη 

Εακπόλ “Virginia” κε θξνύζηα θαξακέιαο 

Γλςκά 

Σαξηάθηα κε θξέζθα θξνύηα 
νπδάθηα γιπθηάο θξέκαο 

Μπνπθηέο Ραβαλί, Μηιθέηγ, Μνπο ζνθνιάηαο bitter 

46,50 € καη’ άηομο 
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Drink Packages 
Σα πακέηα ποηών πποζθέπονηαι ζε απεπιόπιζηη καηανάλωζη καηά ηη εκδήλωζή ζαρ 

 
Package no 1 

Thermae Sylla, Λεπθό, Bηνινγηθνί Ακπειώλεο 
Thermae Sylla , Δξπζξό, Βηνινγηθνί Ακπειώλεο 

Coca Cola, Coca Cola light, Coca Cola Zero, Sprite, Soda, Tonic, 

Μπύξεο Διιεληθέο 

Μεηαιιηθό λεξό 

16,50 € / θαη’ άηνκν 

 
Package no 2 

Σέρλε Αιππίαο, Wine Art Estate, Λεπθό, Sauvignon Blanc-Aζύξηηθν, Καηώγη 
Αβέξσθ, Κηήκα Αβέξσθ, Δξπζξό, Cabernet Sauvignon- Merlot-Aγησξγίηηθν 

Coca Cola, Coca Cola Light, Coca Cola Zero, Sprite, Soda, Tonic, 

Μπύξεο Διιεληθέο 

Μεηαιιηθό λεξό 
19,50 € / θαη’ άηνκν 

 
Package no 3 

Kηήκα Γεξνβαζηιείνπ, Λεπθό, Αζύξηηθν - Μαιαγνπδηά 

Merlot Λαδαξίδε, Château Nίθνο Λαδαξίδεο , Δξπζξό, Merlot 

Coca Cola, Coca Cola Light, Coca Cola Zero, Sprite, Soda, Tonic, 

Μπύξεο Διιεληθέο 

Μεηαιιηθό λεξό 

22,50 € / θαη’ άηνκν 
 
 
 
 
 
 
 
 



Weddings 
THERMAE SYLLA 

 

 
 

Open Bar Packages Open Bar Packages 
Greek Open Bar (1 hour) Full Open Bar (1 hour) 

 Οηλνπλεπκαηώδε (δέλ πεξηιακβάλνληαη 

Thermae Sylla, Λεπθό, Bηνινγηθνί Ακπειώλεο specials) 

Thermae Sylla , Δξπζξό, Βηνινγηθνί Thermae Sylla, Λεπθό, Bηνινγηθνί Ακπειώλεο 

Ακπειώλεο Thermae Sylla , Δξπζξό, Βηνινγηθνί 

Μπύξεο Διιεληθέο Ακπειώλεο 

Ούδν Μπύξεο Διιεληθέο 

Αλαςπθηηθά & ρπκνί θξνύησλ Ούδν 

*** Αλαςπθηηθά & ρπκνί θξνύησλ 

Ξεξνί θαξπνί *** 

Παηαηάθηα ηζηπο Ξεξνί θαξπνί 

Διηέο Παηαηάθηα ηζηπο 

Μπαζηνπλάθηα ιαραληθώλ κε Dip Διηέο 

13,50 € / καη’ άηομο Μπαζηνπλάθηα ιαραληθώλ κε Dip 
 20,00 € / καη’ άηομο 

 
 

Enhancements 

ην Thermae Sylla, έρνπκε ιάβεη εηδηθή κέξηκλα γηα ηνπο θαιεζκέλνπο ζαο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο. 
Πξνζθέξνπκε κηα ιίζηα πξνηεηλόκελσλ πξνκεζεπηώλ γηα ηελ γακήιηα ηνύξηα, θσηνγξάθηζε θαη 
Video, DJ & νξρήζηξα, αλζνπσιεία θαη δηαθνζκεηέο, νη νπνίνη έρνπλ ζπλεξγαζηεί κε επηηπρία κε 
ην μελνδνρείν καο γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ πξνζθεθιεκέλσλ ζαο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ όινπο ηνπο θόξνπο θαη ζέξβηο Σν μελνδνρείν δηαηεξεί 
ην δηθαίσκα λα ρξεώλεη ππεξεζίεο ζέξβηο γηα εθδειώζεηο θάησ ησλ 30 αηόκσλ 

θαζώο θαη ελνίθην γηα αίζνπζεο δεμηώζεσλ 
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Natural Spring Spa 

Με αίζζεζε πνιπηέιεηαο, έλα θαηαθύγην πγείαο κε θπζηθέο πεγέο ζαο πεξηκέλεη 
ζην Thermae Sylla Spa. Απνιαύζηε κηα ζεηξά από κνλαδηθέο ζεξαπείεο ζηηο πεγέο 
πνπ πξνζθέξνπλ ζην ζώκα θαη λνπ κηα πξαγκαηηθή ηζνξξνπία γηα κηα ζεηηθή 
πξνζέγγηζε ηεο δσήο. 

 
Bridal Shower re-defined 

Διάηε καδί κε ηελ παξέα ζαο πξηλ ηελ δεμίσζε γηα κηα κέξα κε επράξηζηε 
θνπβεληνύια, γέιηα θαη ραιάξσζε γύξσ από ηελ πηζίλα. ακπάληα θαη επρέο ζαο 
πεξηκέλνπλ καδί κε ηηο ζεξαπίεο ηνπ Thermae Sylla Spa. Δπηιέμηε ην δηθό ζαο ρώξν 
θαη λα είζηε έηνηκνη λα παίμεηε! 

 
Your wedding day Spa Packages 

Σα λπθηθά παθέηα καζαδ θαη ραιάξσζεο ζα ζαο εληηπσζηάζνπλ. Απνιαύζηε κηα 
κεγάιε γθάκα ππεξεζηώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο πεξηπνίεζε ησλ ρεξηώλ, πνδηώλ 
θαη πξνζώπνπ θαζώο θαη λπθηθό ρηέληζκα. 

 
The Hotel 

To Thermae Sylla ρσγκαςαλέγεςαι μέρα ρςα 10 καλύςεοα spa ρςξμ κόρμξ, ρύμτχμα 
με ςξ γμχρςό πεοιξδικό Conde Nast Traveller. Σξ μαγικό ιαμαςικό μεοό ςξσ spa 
αμαβλύζει τσρικά από ςξ σπέδατξπ (δίυχπ μηυαμική βξήθεια) ρςη θεομξκοαρία 80- 
85 βαθμώμ Κελρίξσ, μεςατέοξμςαπ μαζί ςξσ ίυμη οαδξμίξσ, έμα ιρυσοό ιαμαςικό 
ιυμξρςξιυείξ με θεοαπεσςικέπ ιδιόςηςεπ. 

 
Κξλσμπήρςε ρςημ ερχςεοική ή ενχςεοική πιρίμα, απξλαύρςε έμα μαράζ, δειπμήρςε 
δίπλα ρςη θάλαρρα, υαλαοώρςε ρςξ Πιάμξ-Μπαο και αγξοάρςε ςα αγαπημέμα ραπ 
ςξπικά εδέρμαςα. Σξ Thermae Sylla ραπ ποξρτέοει έμα εμςσπχριακό 

ρύμξλξ παοξυώμ και σπηοεριώμ για μα απξλαύρεςε, από ςη μεγάλη πξικιλία 
ταγηςώμ και πξςώμ, μέυοι ςημ πληθώοα επιλξγώμ διαμξμήπ και θεοαπειώμ spa. 
Καθίρςε αμαπασςικά, υαλαοώρςε και απξλαύρεςε ςξ δοόμξ ποξπ ςημ εσενία! 
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για πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ επιρκεσθείςε: 
www.thermaesylla.gr/el/Wedding-581.htm 
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