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Liebe Freundinnen, Freunde, Bekannte und Interessierte
Immer noch liegt Schnee und der Winter hat alles fest im Griff. Im Januar und im
Februar heisst es darum bei Lemonia „Griechischer Kaffee/Tee und Kuchen“!
Kommt herein zum heissen griechischen Kaffee, zum Tee und geniesst dazu
hausgemachten Kuchen in unserer gemütlichen warmen Atmosphäre. Am 5. Februar
ist wieder Brunch und anschliessend Weindegustation mit Giannikos.
Griechischer Brunch So 5. Februar (10:3013:30): Der nächste Brunch findet
am Sonntag 5. Februar 2017 statt. Bitte unbedingt reservieren! Weitere
Informationen unter Aktuelles.
Weindegustation mit Giannikos So 5. Februar (13:0015:00): Anschliessend
an den Brunch ist Michalis Giannikos mit seinen Weinen zu Besuch in der
Lemonia. Kommt vorbei und degustiert in aller Ruhe die fantastischen Bioweine
aus seinem Weingut im Nordosten des Peloponnes. Sein Spitzenwein (Cabernet
Sauvigon) wurde soeben in Wien mit Gold prämiert!
Griechischer Kaffee/Tee und Kuchen: Kommt herein in die Wärme zum
Griechischen Kaffee oder Tee mit hausgemachtem griechischem Kuchen (6.90).
Mezze für jeden Tag: Kleine Häppchen und Mezze gibt es bei uns jeden Tag.
Dazu natürlich auch den passenden Wein.
Essen wie zu Hause: Am Donnerstag (ab 16:00) und Samstag (ab 11:00)
kochen Georgia und Tatiana für Euch. Ihr findet das Menu jeweils 12 Tage
vorher auf unserer Homepage.
Entdecken Sie Neue Produkte:
 Cremig und fein und traditionell produziert: Griechisches Joghurt
 Wohltuend bei trockener Haut: Aloe Vera Blätter
Wir freuen uns, Euch im neuen Jahr wieder bei uns begrüssen zu dürfen!
Liebe Grüsse
Georgia, Tatiana und Peter

Αγαπητές και αγαπητοί φίλες και φίλοι της Λεμονιάς,
Ακόμα υπάρχει χιόνι και ο χειμώνας έχει τα πάντα υπό έλεγχο. Γι’αυτό τον Ιανουάριο
και το Φεβρουάριο προσφέρεται στην ΛΕΜΟΝΙΑ «ελληνικός καφές, τσάι και γλυκό»!
Ελάτε μέσα για ζεστό ελληνικό καφέ ή τσάι και απολαύστε μαζί σπιτικό γλυκό και την
ζεστή μας ατμόσφαιρα.Στις 5 Φεβρουαρίου μετα το επόμενο Brunch θα εχουμαι
Οινογνωσία με το Μιχάλη Γιαννίκο.
Ελληνικό Brunch Κυριακή 5 Φεβρουαρίου (10:3013:30): Το επόμενο brunch
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017. Κρατήσεις
απαραίτητες! Για περαιτέρω πληροφορίες: Aktuell.
Οινογνωσία με το Γιαννίκο Κυριακή 5 Φεβρουαρίου (13:0015:00): Στο
τέλος του Brunch ο Μιχάλης Γιαννίκος θα επισκευθεί τη Λεμονιά με τα κρασιά
του. Ελάτε να δοκιμάσετε όλα τα φανταστικά βιολογικά κρασιά από τον
αμπελώνα του στα βορειοανατολικά της Πελοποννήσου. Στο κρασί του
(Cabernet Sauvigon) απονεμήθηκε στη Βιέννη το χρυσό βραβείο.
Ελληνικός καφές, τσάι και γλυκό: ελάτε να ζεσταθείτε με ελληνικό καφέ ή
τσάι και σπιτικό Ελληνικό γλυκό (6.90).
Μεζέδες για κάθε μέρα: βρείτε κάθε μέρα στη Λεμονιά μεζέδες και μικρές
λιχουδιές. Και φυσικά το κατάλληλο κρασί για να τα συνοδεύσετε.
Τρώτε σαν στο σπίτι σας: Την Πέμπτη (από τις 16:00) και το Σάββατο (από
τις 11:00) η Γεωργία και η Τατιάνα μαγειρεύουμε για σας. Μπορείτε να βρείτε
το μενού 12 ημέρες πριν στην αρχική μας σελίδα.
Νέα προϊόντα:
 Κρεμώδες με λεπτή γεύση και παραδοσιακά παρασκευασμένο: ελληνικό
γιαούρτι
 Ευεργετικό για ξηρές επιδερμίδες: φύλλα Aloe Vera
Θα χαρούμε να σας έχουμε πάλι κοντά μας και στο καινούργιο έτος.
Χαιρετισμούς
Γεωργία, Τατιάνα και Πέτρος
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