
br ings  XMAS home

ΣούπεΣ  12€ / 2 άτομα

Κολοκύθα με ginger και πορτοκάλι

Σελινόριζα με κάστανα και φουντούκια  

ΣαλατεΣ 13€ / 2 άτομα

πράσινη σαλάτα με κατσικίσιο κορμό, 
ρόκα, σπανάκι, escarole, iceberg, kale, 
πράσινο μήλο, φουντούκια, cranberries και 
vinaigrette μανταρινιού

Ψητά λαχανικά
παντζάρια, κολοκύθα, γλυκοπατάτα, αποξηραμένα 
βερίκοκα, καρύδια και Waldorf sauce 

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

ΖύμαριΚα 14€ / 2 άτομα
 

λαζάνια με κατσικίσιο τυρί, 
μανιτάρια, τρούφα και μυρωδικά  

λαζάνια με παλαιωμένη gouda, 
σπανάκι και μυρωδικά 

ΚύριωΣ πιατο 35€ / 2 άτομα

Χοιρινό ψαρονέφρι με πουρέ γλυκοπατάτας, 
σάλτσα κόκκινου κρασιού με δαμάσκηνα και 
φασκόμηλο 

Γαλοπούλα με πουρέ κολοκύθας, 
πορτοκάλι, θυμάρι και gravy με σφένδαμο 
και μπαχαρικά 

Σιγομαγειρεμένο μοσχαρίσιο χτένι 
στα ζουμιά του με shallots και καρότο 

ΣύνοδεύτιΚα  14€ / 2 άτομα

Βουτυρένιες ψητές baby πατάτες 
με δενδρολίβανο και λεμόνι  

ρύζι Jasmine με κάστανα, φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά, 
cranberries και κουκουνάρι 

ΓλύΚα 16€ / 2 άτομα

Fondant σοκολάτας 
με πραλίνα ξηρών καρπών

Baked ricotta cheesecake 
με σάλτσα κόκκινων φρούτων 

τάρτα σοκολάτας με χειροποίητη 
gianduja και σάλτσα cranberries

οι μερίδες είναι υπολογισμένες για 2 άτομα

ελάχιστη παραγγελία 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 20/12/21 έως 08/01/22



br ings  XMAS home

SoupS  12€ / 2 persons

pumpkin soup with ginger and orange

Celeriac soup with chestnuts and hazelnuts 

SaladS 13€ / 2 persons

Green leaves with goat cheese, 
rocket, spinach, escarole, iceberg, kale, 
green apple, hazelnuts, cranberries 
and mandarin vinaigrette

Grilled vegetables, 
beets, pumpkin, sweet potatoes, dried apricots 
and walnuts with waldorf sauce

Festive Coleslaw 
cabbage, carrot, apple, celery, ginger, walnuts, 
raisins and yogurt sauce

laSaGNa 14€ / 2 persons
 

lasagna with goat cheese, 
mushrooms, truffle and herbs 

lasagna with aged gouda, 
spinach and herbs

FeSTIve MaIN 35€ / 2 persons

pork tenderloin with sweet potato purée, 
red wine sauce with plums and sage

Turkey with pumpkin purée, 
orange, thyme and gravy with maple and spices

Slow cooked flat iron 
with shallots, carrots and gravy

SIdeS 14€ / 2 persons

Buttery baked baby potatoes 
with rosemary and lemon

Jasmine rice with chestnuts, fresh minced 
beef, cranberries and pine nuts 

deSSerTS 16€ / 2 person

Chocolate fondant with nut praline

Baked ricotta cheesecake with red fruit sauce

Gianduja chocolate tart and cranberries sauce

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 20/12/21 until 08/01/22

portions are measured for 2 persons

Minimun order 100 €

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


