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Liebe Freundinnen, Freunde, Bekannte und Interessierte
Unsere Sommerpause ist vorbei und wir sind wieder mit unseren erfrischenden
kalte Kaffees in allen Varianten (Freddo Espresso, Freddo Cappucino, Frappe),
frischer hausgemachter Limonade oder kaltem Bier für Euch da. Dazu eine
Auswahl aus unseren Mezze und immer Donnerstags und Samstag etwas Feines
zum Essen. Am Sonntag (06. August 2017) ist wieder Brunch (bei schönem Wetter
im Freien hinter dem Haus)!!! Bitte rechtzeitig reservieren! Kommt vorbei zum
Verweilen und Geniessen!!
Und dann ist schon bald Zeit zum Feiern: Sommerfest 4 Jahre LEMONIA mit
Musik, Souvlakia und Mezze. Wir würden uns freuen, mit Euch allen anzustossen!!
Griechischer Brunch: So 06. August (10:30-13:30): Der nächste Brunch
findet am Sonntag 06. August 2017 statt, wenn möglich im Freien. Bitte
unbedingt reservieren! Weitere Informationen unter Aktuelles.
Sommerfest 4 Jahre Lemonia mit Kosta und Zeta am 02. September 2017:
Kostas und Zeta werden uns mit ihrer wunderbaren Musik erfreuen! Dazu gibt
es Mezze und Souvlakia vom Grill, Einladung mit Details folgt in separatem
Newsletter.
Aktuell: Feta und Joghurt zum Degustieren: Samstag 05. August 2017
Aktionen (jetzt zugreifen!):
- Bohnen und Linsen von der Trinity Farm (30%)
Frisch eingetroffen:
- Unser Cremiges Griechische Joghurt und verschiedene Käse
- geräuchte Forellen und Rohschinken aus Karpenissi
Wir freuen uns, Euch bald wieder einmal bei uns zu begrüssen!
Liebe Grüsse
Georgia, Tatiana und Peter

Αγαπητές και αγαπητοί φίλες και φίλοι της Λεμονιάς,
Οι θερινές διακοπές μας έχουν τελειώσει και είμαστε πίσω για εσας με δροσιστικό
κρύο καφέ σε όλες τις παραλλαγές (Freddo Espresso Freddo καπουτσίνο, φραπέ),
με φρέσκια σπιτική λεμονάδα ή κρύα μπύρα. Επιπλέον μια επιλογή από μεζέδες
μας και κάθε Πέμπτη και Σάββατο κάτι νόστιμο απο την κουζίνα μας. Την Κυριακή
(6 Αυγούστου του 2017) θα είναι και πάλι brunch (σε εξωτερικούς χώρους πίσω από
το κτίριο αν επιτρέπει ο καιρός) !!! Φροντίστε να κάνετε κράτηση εγκαίρως! Ελάτε να
χαλαρώσετε και να απολαύσετε !!
Και σύντομα θα'ρθεί η ώρα να γιορτάσουμε Καλοκαιρινή εορτή 4 χρόνια
ΛΕΜΟΝΙΑ με μουσική, σουβλάκια και μεζέδες. Ανυπομονούμε για να
τσουγκρίσουμαι με όλους σας!!
Ελληνικό Brunch Κυριακή 06 Αυγούστου 2017 (10:3013:30): Το επόμενο brunch θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 06 Αυγούστου
2017, αν ειναι δυνατόν σε εξωτερικό χώρο. Κρατήσεις απαραίτητες! Για
περαιτέρω πληροφορίες: Aktuell.
Καλοκαιρινή εορτή 4 χρόνια ΛΕΜΟΝΙΑ με τον Κώστα και την Ζέτα
Σάββατο 02 Σεπτέμβρη 2017. Ο Κώστας και η Ζέτα θα μας ενθουσιάσουν με
την υπέροχη μουσική τους! Θα υπάρχουν επίσης μεζέδες και σουβλάκια στα
κάρβουνα. Πρόσκληση
και λεπτομέρειες σε ξεχωριστό Newsletter. .
Γευσιγνώσια: δοκιμάστε της φέτες και τα γιαούρτια μας Σάβ 5 Αυγούστου
2017
Προσφορές:
- φασόλια και φακές από την TrinityFarm (30%)
Νέες παραλαβές:
- Κρεμώδες παραδοσιακά ελληνικό Γιαούρτι και τυριά
- Καπνιστή πέστροφα και προσούτο από το Καρπενήσι
Θα χαρούμαι να σας έχουμε σύντομα και πάλι μαζί μας!
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Γεωργία, Τατιάνα και Πέτρος
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