
 

 

 

  

 

 

 

 

Πρόγραμμα  Εορτής 

Πάσχα  2016 

 

 

 

Possidi Holidays resort & Suites Hotel de luxe 

Possidi Kassandra Halkidiki  PC  63077 

Tel 23740 42103 Fax 23740 42028 

www.possidi-holidays.gr   reservations@possidi-holidays.gr 
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Σας περιμένουμε  και  φέτος  στο όμορφο Possidi Holidays για να περάσουμε μαζί  σε ένα φιλόξενο, οικείο 
και ζεστό περιβάλλον την γιορτή του Πάσχα. 
Ετοιμάσαμε ένα λαμπριάτικο  πρόγραμμα εμπνευσμένο  από  την Παράδοση  των ημέρων, και    το 
εμπλουτίσαμε με ποικίλες δραστηριότητες και θεάματα για μικρούς και μεγάλους, ώστε όλοι να  
μοιραστούμε  όμορφες  στιγμές , σε  ένα  περιβάλλον που προδιαθέτει  και προσφέρετε  για  ξεκούραση  
και  χαλάρωση. 

 
 Το Πασχαλινό Πρόγραμμα Περιλαμβάνει : 

 Την Μεγάλη Πέμπτη και Παρασκευή  τους πλούσιους  μπουφέδες  με  νηστίσιμες λιχουδιές και 
παραδοσιακά πιάτα  μαγειρευμένα με τα αγνότερα υλικά. 
 Την μεταφορά με λεωφορείο του ξενοδοχείου μας από και  προς την Εκκλησία  για τον Επιτάφιο και 
την Ανάσταση  ( Ιερός Ναός Καλάνδρας ) 
 
 Το Μεγάλο Σάββατο  εορταστικό  Αναστάσιμο δείπνο ( gala Buffet style ).Mετά την τελετή της 
Ανάστασης, υποδεχόμαστε όλους τους καλεσμένους  σε  ένα  ευχάριστο γιορτινό περιβάλλον με ένα ποτήρι  
γεμάτο σαμπάνια  ,την παραδοσιακή μαγειρίτσα , τα κόκκινα αυγά και το Πασχαλινό τσουρέκι, παρέα με   
ζωντανή μουσική και   τραγούδι  σε  μια  γιορτινή  και μαγευτική ατμόσφαιρα  υπό το  φως των κεριών. 

 
 Την Κυριακή του Πάσχα  Δίπλα στην Πισίνα  του ξενοδοχείου, με  θέα  την   Θάλασσα όλοι μαζί θα 
παρακολουθήσουμε το ψήσιμο του οβελία  παρέα με ντόπιο λευκό  και  κόκκινο κρασί, τσίπουρο, από  το  
οινοποιείο μας στη Αρναία της Χαλκιδικής  και  μπουφέ ( delicatessen style )  με  ποικιλία  από  ξεχωριστούς 
παραδοσιακούς μεζέδες.   
Στους   πλούσιους  πασχαλιάτικους μεσημεριανούς μπουφέδες μας , θα γευτούμε τις πιο  παραδοσιακές 
και  λαμπριάτικες λιχουδιές, συντροφιά με ζωντανή μουσική και παρουσίαση Ελληνικών παραδοσιακών 
χορών απò  χορευτικό  συγκρότημα .  

 
 Για τους μικρούς μας φίλους ( Μ. Σαββατο & Κυριακή )  ετοιμάσαμε διάφορες δραστηριόπτητες,  
εκδηλώσεις και παιχνίδια για την  δημιουργική τους απασχόληση. 
 
Σε  κάθε δωμάτιο Το Μ. Σάββατο,  θα  τοποθετηθεί  γιορτινό  καλάθι  με  σοκολατένια αυγά για τους 
μικρούς φίλους , Παραδοσιακό τσουρέκι  και  Λαμπάδες για την Ανάσταση. 
 
Κρατήσεις :   
Τηλ   2374 0 42 103   
Φαξ: 2374 0 42028   
www.possidi-holidays.gr 

reservations@possidi-holidays.gr 
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Ζεστή Ψαρόσουπα 

** 

Αχνιστό Μυδοπίλαφο   

 Αρωματισμένο με  Λευκό κρασί 

Ολόφρεσκες σουπιές γιαχνί με φρέσκια 

Τομάτα και  αρωματικά από τον κήπο 

Καλαμαράκια   γεμιστά με ρύζι , ψίχα γαρίδας 

ντομάτα και φρέσκο βασιλικό 

Μαγειρευτό χταποδάκι σε κόκκινη  πικάντικη σάλτσα του ψαρά 

Μπακαλιάρος σκορδαλιά τηγανητός 

Διάφορα καπνιστά  και παστά ψάρια 

*** 

 Αγγινάρες α λα πολίτα 

Παραδοσιακό σπανακόρυζο 

Φρέσκα Μανιτάρια σοταρισμένα  

με ντοματίνια και ελαιόλαδο 

Πρασόπιτα με φέτα Αρναίας 

Πατάτες γεμιστές  & Λυωνέζ 

Μελιτζάνες ογκρατέν 

Βραστά άγρια χόρτα του βουνού 

**** 

Σπαγγέτι ‘tricolore ‘ σαλτσα τομάτας , ελιές , άρωμα ούζου 

Κοχυλάκι με Ελληνικά αλλαντικά , σάλτσα ‘Pesto’ 

***** 

Πλούσιος μπουφές  με ολόφρεσεκες σαλάτες 

Απλές και σύνθετες 

****** 

Μοσχαρίσια σπάλα   ψητή 

 Σάλτσα από αρωματικό κόκκινο πλαιωμένο κρασί 

*Συνοδευτικά  άγρια μανιτάρια και ψητά λαχανικά 

** 

Γαλοπούλα φιλέτο, Σάλτσα πορτοκάλι. 

* συνοδευτικά Ρύζι μπασμάτι με κρόκο κοζάνης  

****** 

Κρύες παρασκευές παρουσιασμένες  σε πλατό 

 

Γλυκά - φρούτα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.com.gr/imgres?imgurl=www.theitaliantaste.com/italian-cooking/thematic-menu/menu_di_pasqua_2001/icon_easter_menu_2002.gif&imgrefurl=http://www.theitaliantaste.com/italian-cooking/thematic-menu/menu_di_pasqua_2001/menu_009_easter_menu_2002.shtml&hl=el&h=318&w=245&prev=/images?q%3DEaster%2Bmenu%26svnum%3D10%26hl%3Del%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8
http://images.google.com.gr/imgres?imgurl=www.jeannepasero.com/easter-4color.gif&imgrefurl=http://www.jeannepasero.com/bunnyvillage.html&hl=el&h=810&w=607&prev=/images?q%3DEaster%26svnum%3D10%26hl%3Del%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλωσόρισμα  με ένα ποτήρι  

 ‘’ Kir royal’’  champagne  

& 

Κόκκινα αυγά 

 

** 
Παραδοσιακή μαγειρίτσα 

** 

Quiche Loraine αλλαντικών 

Κόκορας κρασάτος  σιγοβρασμένος  στη κατσαρόλα 

 σε κόκκινο παλαιωμένο δυνατό  κρασί 

Μοσχαράκι   a la Sofrito  

Τηγανιά Πηλιορείτικη με φέτα και δαμάσκηνα   

Μακαρονόπιτα  a la Chef 

Λαχνάκι βρυξελών  με  καπνιστό μπεικον 

Διάφορα λαχανικά στον ατμό  με βούτυρο και άνιθο 

Λαχανοντολμάδες  

Κολοκυθάκια ογκρατέν 

***** 

Carving Station 

Ολόκληρος Σολομός  Ποσέ 

Σάλτσα  άνηθου με  μελι και  μουστάρδα 

*** 

Ολόφρεσκο χοιρινό μπούτι  

Ψητά μήλα / Ψητά κρεμμύδια 

Πατάτες ψητές στο φούρνο     

 

Πλήρης μπουφές από 

 απλές και σύνθετες σαλάτες 

**** 

Μπουφές  με Ελληνικά και ευρωπαικά τυριά 

Μπουφές με ποικιλία απο Ευρωπαικά γλυκά 
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Ντόπιο ολόφρεσκο αρνάκι  στη σούβλα 

Κοκορέτσι  σούβλας 

Χοιρινό Κοντοσούβλι 

Κοτόπουλο Κοντοσούβλι 
Παιδάκια,Κεφτεδάκια  

Λουκάνικα  χωριάτικα  

 και διάφοροι  μεζέδες  στα κάρβουνα 

 
 

Ζεστά σε ρεσό 

Mix  ολόφρεσκων κηπευτικών  ψητά  

στο grill με σουσαμέλαιο 

Φρέσκα γεμιστά κολοκυθάκια  με  γέμιση 

.απο αρρωματικά λαχανικά  

Χειροποίητες  χρωματιστές πένες  με  

γεύση ούζου και μαυρες ντόπιες ελιές  

Πατάτες φούρνου λεμονάτες με λαδορίγανη 

Γίγαντες στο φούρνο γιαχνί 

Ρύζι μπασμάτι με σταφύδες και αμύγδαλο φιλέτο 

Χωριάτικη τυρόπιτα με φέτα Ελλασόνως  

Λαχανόπιτα του κηπουρού  με φρέσκα λαχανικά 

και άγρια τσουκνίδα. 

Κρέπες με διάφορα τυριά 
Ντοματοπιπεριές γεμιστές  

Φαρφάλες σε  σάλτσα βασιλικού 

Μουσσακάς   a la Greca 
 

 
Σαλάτες 

Χωριάτικη  σαλάτα με κάπαρη ,αντζούγιες 
Πανδαισία πράσινων  σαλατικών με αβοκάντο 

Σαλάτα άσπρο λάχανο και καρότο 

Κόκκινο λάχανο  με πορτοκάλι ,μέλι  και καρύδια 
Μαρουλοσαλάτα με άνηθο και ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι 

Σαλάτα κόκκινα φασόλια και ζυμαρικά 
Σαλάτα ‘’Γουλντόρφ’’ με μελομένα  αρρωματικά  μήλα 

Και ξηρούς καρπούς  

Τζατζίκι- Μελιτζανοσαλάτα  - Παντζαροσαλάτα-πατατοσαλάτα 
Ρεβυθοσαλάτα &  φασόλια γίγαντες με μαιδανο και κρεμμυδάκι 

Κρύα πιάτα 

Γαλαντίνα από κοτόπουλο 

Ποικιλία Ιταλικών & Γαλλικών καπνιστων αλλαντικών 

 

Τυριά 

Διάφορα παραδοσιακά 
Ελληνικά τυριά 

Παραδοσιακά γλυκά 

Μπακλαβας – Κανταϊφι 

Καρυδόπιτα-ρεβανί- δίπλες & Γιαούρτι με μέλι 

Μήλο ψητό στο φούρνο 

Τάρτες φρούτων διάφορες 

Φρέσκα φρούτα 
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