
br ings  XMAS home

ΣούπεΣ  4€ / μερ.

Βελουτέ σελινόριζας

Βελουτέ κολοκύθας με ginger

Βελουτέ κάστανο 

ΣαλατεΣ 4€ / μερ.

πράσινη με αβοκάντο, grapefruit, 
καρύδια, σταφίδες και dressing πορτοκαλιού με ταχίνι

ανάμεικτη με λάχανο, καρότο, 
μήλο, σέλερι, ginger, καρύδια, σταφίδα και sauce 
γιαουρτιού 

πράσινη με baby ρόκα, καραμελωμένο μανούρι, 
αχλάδι, κουκουνάρι, δυόσμο και dressing 
παλαιωμένου ξυδιού με ξερά σύκα Κύμης

Ζύμαρικα Φρούρνού 7€ / μερ.
 

Lasagne σπανάκι με ρικότα

Cheesy chicken lasagne

Lasagne Bolognese

κύριωΣ πιατο 18€ / μερ.

Γαλοπούλα με παραδοσιακή γέμιση 
(ρύζι, κιμάς, κάστανο, αποξηραμένα φρούτα)

Χοιρινό με δαμάσκηνα και κάστανο 

μοσχαρίσιο Χτένι με μανιτάρια porcini

Σύνοδεύτικα 

πουρές γλυκοπατάτας

Baby πατάτες και καρότα

ρύζι μπασμάτι με σουσάμι

Γλύκα 6€ / μερ.

Baked cheesecake 
με σάλτσα κόκκινων φρούτων

Mont Blanc 
με πουρέ κάστανο, μαρέγκα και σαντιγί

κρέμα λεμόνι 
με μαρέγκες και raspberries sauce

πλήρεΣ μενού:  35€ κάτ’ άτομο

(σούπα, σαλάτα, ζυμαρικό φούρνου, 
κυρίως πιάτο και συνοδευτικό, γλυκό)

Ελάχιστη παραγγελία 4 άτομα ή 100€

*Απαιτείται προπαραγγελία τουλάχιστον 48 ωρών

the IT company
Ευφρονίου 18, Παγκράτι 11634, 
τ: 210 7235813, 210 7235860
info@theitcompany.gr
www.itrestaurant.gr 
Follow IT   it_restaurant

T: 210 7235813, 210 7235860
Διατίθεται καθημερινά* απο 15/12/20 έως 09/01/21



br ings  XMAS home

SoupS  4€ / person

Celeriac creamy soup

pumpkin and ginger creamy soup

Chestnut creamy soup 

SaLadS 4€ / person

Green salad with avocado, grapefruit, 
walnuts, raisins and orange dressing with tahini

Mixed salad with cabbage, carrot, 
apple, celery, ginger, walnuts, raisins 
and yogurt sauce 

Green salad with rocket, caramelized manouri cheese, 
pear, pine nuts, spearmint, aged vinegar vinaigrette 
and dried Kymi figs

Baked paSTa 7€ / person
 

Spinach lasagne with ricotta

Cheesy chicken lasagne

Lasagne Bolognese

FeSTIve MaIn 18€ / person

Traditional stuffed turkey 
(rice, minced meat, chestnuts, dried fruit)

pork with plums and chestnuts

Flatiron with porcini mushrooms

SIdeS 

Sweet potato purée 

Baby potatoes and carrots

Basmati rice with sesame

deSSerTS 6€ / person

Baked cheesecake  
with red fruit sauce

Mont Blanc 
with chestnut puree, meringue and whipped cream

Lemon cream 
with meringue and raspberries sauce

FuLL Menu CoST:  35€ per person

(soup, green, baked pasta, festive 
main with side dish, dessert)

Minimum order 4 people or 100€

*Pre-order your meal at least 48 hours in advance

the IT company
Efroniou 18, Pagkrati 11634, 
τ: 210 7235813, 210 7235860
info@theitcompany.gr
www.itrestaurant.gr 
Follow IT   it_restaurant

T: 210 7235813, 210 7235860
Available daily* from 15/12/2020 until 09/01/21


