
Πασχαλινή απόδραση στη 

Σκόπελο!



Η ομάδα της “Spyrou Skopelos Experience” σας προσκαλεί εφέτος το Πάσχα να ζήσετε 

παραδοσιακές στιγμές στο όμορφο νησί της Σκοπέλου. 

Απολαύστε το μπουφέ μας τη Μ. Παρασκευή, γευτείτε το Αναστάσιμο Δείπνο το Μ. Σάββατο 

και φυσικά, εορτάστε μαζί μας τη Λαμπρή απολαμβάνοντας παραδοσιακό ψητό αρνάκι ή 

κατσικάκι. 

Βιώστε πρωτόγνωρα συναισθήματα μέσω των Σκοπελίτικων εθίμων και παραδόσεων που 

διατηρούνται μέχρι σήμερα ζωντανά από τους κατοίκους του νησιού, ενώ παράλληλα θα 

αισθάνεστε τη δροσερή αύρα της θαλάσσης και τον ανοιξιάτικο Σκοπελίτικο αέρα. 



Ορεκτικά:
‒ Νηστίσιμο τυρί
‒ Σπανακόπιτα με 

χειροποίητο φύλλο
‒ Πιπεριές Φλωρίνης
‒ Μπρουσκέτες με 

αβοκάντο, 
ντομάτα/πιπεριές

Σαλάτες:

− Πράσινη σαλάτα με 

βινεγκρέτ πορτοκάλι, 

σταφίδες, κουκουνάρι και 

καρύδια

− Πατατοσαλάτα

− Αγγουροντομάτα

Κυρίως:

‒ Πατάτες στο φούρνο

‒ Ρύζι με λαχανικά

‒ Λαδερό

‒ Φρέσκα τηγανητά 

καλαμαράκια 

‒ Χταπόδι με κοφτό 

μακαρονάκι

‒ Σπαγγέτι του ψαρά

Γλυκά

‒ Ραβανί 

‒ Χαλβάς με 

σταφίδες

‒ Φρεσκοκομμένα 

Φρούτα εποχής

Buffet Μ. Παρασκευής

Τιμή Μενού: 17€/άτομο 



Απολαύστε ένα αυθεντικό παραδοσιακό Αναστάσιμο δείπνο στο Ξενοδοχείο μας. 

Περιλαμβάνει παραδοσιακή μαγειρίτσα, γευστική πράσινη σαλάτα με πορτοκάλι, καρύδια και 

βινεγκρέτ πορτοκαλιού και για κυρίως πιάτο, χοιρινό με σάλτσα ψητού και πουρέ σελινόριζας. 

Φυσικά, θα σερβίρεται κρέπα με σπανάκι ή αλλαντικά για ορεκτικό, πλατώ τυριών (Γραβιέρα, 

Γκούντα, Φέτα) και τέλος, για επιδόρπιο, λαχταριστή καρυδόπιτα για να κλείσει γλυκά η 

βραδιά! 

Σε κάθε τραπέζι, θα υπάρχει διαθέσιμο κουβέρ (ψωμί) και φρέσκο πασχαλινό αυγό στο πιάτο 

σας!

Τιμή Μενού: 21€/άτομο

Αναστάσιμο Δείπνο



Η ημέρα της Λαμπρής  αποτελεί μέρα χαράς, ανάτασης και ελπίδας για όλους μας!

Αδράξτε την ευκαιρία να εορτάσετε αυτή τη τόσο σημαντική ημέρα μαζί μας, στο ζεστό 

περιβάλλον του “Rigas Hotel Skopelos”, απολαμβάνοντας το παραδοσιακό Πασχαλινό μενού μας.

Τιμή Μενού: 30€/άτομο

Πασχαλινό Buffet



Welcome:

- Τσίπουρο με συνοδεία πλατώ τυριών και 

αλλαντικών (λευκό τυρί, Φέτα, Gouda, Edam, 

ζαμπόν, μορταδέλα). 

- Φουσκόπιτες με Φέτα και ντομάτα

- Ελιές

- Τζατζίκι

- Ποικιλία αρτοσκευασμάτων (ψωμί 

πολύσπορο, ολικής, σίτου, κριτσίνια)

Πασχαλινά: 

- Παραδοσιακά Τσουρέκια

- Πασχαλινά Αυγά

Ορεκτικά:

- Τζατζίκι

- Τυροσαλάτα

- Ρώσικη Σαλάτα

- Παραδοσιακή πίτα με λαχανικά και τυριά

- Χορτόπιτα

Πασχαλινό Buffet



Σαλάτες:

- Πατζαροσαλάτα με σως γιαουρτιού 

και καρύδια

- Χωριάτικη Σαλάτα

- Πράσινη Σαλάτα

Ζεστά: 

- Μυρωδάτες πατάτες φούρνου (σε μπουφέ)

- Πατάτες τηγανιτές (σε μπουφέ)

- Φρέσκο σκοπελίτικο πασχαλινό αρνάκι και 

κατσικάκι στη σούβλα και στο φούρνο (σερβίρεται

σε πιατέλες)

- Κοκορέτσι (σερβίρεται σε πιατέλες)

- Κοτόπουλο στο φούρνο (σε μπουφέ)

Πασχαλινό Buffet



Επιδόρπια:

- Παραδοσιακά Σιροπιαστά

- Σοκολατόπιτα

- Φρεσκοκομμένα Φρούτα Εποχής

Ποτά:

Κρασί λευκό/κόκκινο

Πασχαλινό Buffet



* Σε κάθε δωμάτιο, θα υπάρχουν δωρεάν Αναστάσιμες λαμπάδες, τσουρέκια και πασχαλινά 

αυγά!

* Σημαντική Σημείωση: Όλα τα γεύματα του μενού μας θα είναι διαθέσιμα εφόσον θα 

συμπληρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων. 

* Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να μας καλέσετε στο 24240 22618 ή 24240 22142

Ανυπομονούμε να σας φιλοξενήσουμε στο 

σμαραγδένιο νησί μας!




