MENU 1
Fingerfoods
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Πλατό τυριών
Πλατό αλλαντικών
Τυροπιτάκια
Λουκανοπιτάκια
Mini τορτίγιες κοτόπουλου με σως μουστάρδας
Κεφτεδάκια
Γαλλικές Πατάτες
Καλαθάκι με αρτοσκευάσματα

Ποτά
1. Αναψυκτικά (Coca Cola, πορτοκαλάδα, sprite)
2. Χυμούς (motion, πορτοκάλι)
3. Νερό

MENU 2
Fingerfoods
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Πλατό τυριών
Πλατό αλλαντικών
Καναπεδάκια με ντομάτα, πάστα ελιάς και ρίγανη
Καναπεδάκια με κατίκι δομοκού και αγγουράκι
Mini τορτίγιες κοτόπουλου με σως μουστάρδας
Κεφτεδάκια
Γαλλικές πατάτες
Mini σουβλάκι χοιρινό
Καλαθάκι με αρτοσκευάσματα

Ποτά
10. Αναψυκτικά (Coca Cola, πορτοκαλάδα, sprite)
11. Χυμούς (motion, πορτοκάλι)
12. Νερό

COCTAIL
Πλούσια επιλογή από ψιλοκομμένα χορταρικά με dip
Κριτσίνι τυλιγμένο με προσούτο
Κρύες μπουκιές
Αγγουράκι γεμιστό με μους τυριών και πούδρα από ροζ πιπέρι
Σουβλάκι από τοματίνια με μοτσαρέλα σε dressing μαύρου βαλσαμικού
Καναπεδάκια
Μπριός με ζαμπόν, τυρί έμενταλ, αγγουράκι τουρσί και σως μουστάρδας
Αραβική πίτα με λαχανικά και μανιτάρια σοτέ μαζί με πέστο βασιλικού
Σάντουιτς από ψωμί ολικής αλέσεως, με γιαούρτι, γαλοπούλα και ρόκα
Ζεστά είδη
Παραδοσιακά κεφτεδάκια με sour cream
Wonton με λαχανικά και κοτόπουλο
Σουβλάκια από χοιρινό και κοτόπουλο σε αρωματικό λαδολέμονο συνοδευμένα με πιτούλες
Κιμαδόπιτα με τραγανό φύλλο και πλούσια γέμιση

COCTAIL
Πλούσια επιλογή από ψιλοκομμένα χορταρικά με dip
Πατάτες chip
Κρύα είδη
Αγγουράκι γεμιστό με μους από γιαούρτι, μαυροκούκια και πούδρα από ροζ πιπέρι
Τοματίνια με ταπενάντ από ελιές καλαμών και άνιθο
Καναπέ από ψωμάκι ολικής αλέσεως με σαλάμι, σως μουστάρδας και πίκλες
Σαλάτα Ceasar με μπέικον
Ζεστά είδη
Pine wheels με μανιτάρια και τυρί
Κεφτεδάκια με ούζο και λιαστή τομάτα
Spring rolls λαχανικών με γλυκόξινη σάλτσα
Φιλετάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα με σάλτσα κάρυ

COCTAIL
Πλούσια επιλογή από ψιλοκομμένα χορταρικά με dip
Πατάτες chip
Κρύα είδη
Γιαουρτοτυράκια με πιπεριά Φλωρίνης και άνηθο πάνω σε κρύα πολέντα
Μίνι βολοβάν με ταμπουλέ και χταπόδι
Καναπέ με καπνιστή γαλοπούλα και μάνγκο
Ρουλάντ με μελιτζανοσαλάτα και καρύδια
Σαλάτα woldorf
Ζεστά είδη
Mini πίτσα με ζαμπόν, μπέκον και μανιτάρια
Μπιφτεκάκια κοτόπουλο με τζίντζερ και φυστίκια Αιγίνης
Mini φλεγέρες με λιαστή τομάτα και ελιές
Χοιρινό στη σχάρα με σάλτσα μουστάρδα
Λιόπιτα με αντθότυρο και αρωματικά βότανα
Τορτελίνια αλά κρεμ

MENU 1
Ορεκτικά
Τυροπιτάκια
Λουκανοπιτάκια
Γαλλικές πατάτες (με αρωματικά βότανα)
Κρεατικά
Κεφτεδάκια (δυόσμου)
Mini καλαμάκια χοιρινού
Σαλάτα
Πολύχρωμη σαλάτα (βινεγκρέτ με ντοματίνια)
Ποτά
Αναψυκτικά
Κρασί

MENU 2
Ορεκτικά
Ποικιλία τυριών (κασέρι, παρμεζάνα, μανούρι)
Ποικιλία αλλαντικών (ζαμπόν, γαλοπούλα, αέρος)
Πατάτες φούρνου
Μελιτζάνες γεμιστές (με φέτα και ρίγανη)
Μανιτάρια γεμιστά (με λαχανικά και μπέικον ογκρατέν)
Κρέπες (ζαμπόν-τυρί)
Κρεατικά
Μπιφτέκια (μοσχαρίσια)
Σουβλάκι γύρο κοτόπουλο (με ντομάτα και σως)
Σαλάτες
Μοτσαρέλα ντομάτα
Ντάκος
Ποτά
Αναψυκτικά
Κρασί

MENU 3
Ορεκτικά
Ταρτάκι με φάβα (καραμελωμένα κρεμμύδια)
Χαλούμι (με λιαστή ντομάτα)
Πατάτες (κυδωνάτες με πάπρικα)
Spring rolls (με γλυκόξινη σάλτσα)
Κυρίως
Λαζάνια (με σάλτσα μανιταριών και 3 τυριά)
Μουσακάς
Κρεατικά
Πιτάκια με γύρο (με ντομάτα και κρεμμύδι)
Mini καλαμάκι κοτόπουλο (με σως μουστάρδας)
Σαλάτες
Καίσαρα
Πράσινη (με μοτσαρέλα και σάλτσα βασιλικού)
Ποτά
Αναψυκτικά
Κρασί

MENU 4
Ορεκτικά
Πίτσα (ζαμπόν, τυρί, μανιτάρια, μπέικον, πιπεριά)
Πατάτες (ροδέλες λεμονοθύμαρο)
Πένες ογκρατέν (με λαχανικά)
Παπουτσάκια
Κρεατικά
Κοτομπέικον
Ζουμερή πανσέτα με BBQ
Σαλάτες
Σεφ
Ρόκα παρμεζάνα
Ποτά
Αναψυκτικά
Κρασί

MENU 5
Ορεκτικά
Ποικιλία τυριών (κασέρι, παρμεζάνα, μανούρι)
Πατάτες φούρνου
Λαχανικά ψητά (με dressing από βαλσάμικο)
Κρεατικά
Χοιρινό φούρνου (με σάλτσα ψητού)
Mini καλαμακι κοτόπουλου (με αρωματικά, λαδολέμονο και πάπρικα)
Σαλάτες
Πράσινη ανάμικτη
Ρόκα παρμεζάνα
Ποτά
Αναψυκτικά
Κρασί

MENU 6
Ορεκτικά
Ποικιλία τυριών (κασέρι, παρμεζάνα, μανούρι)
Ποικιλία αλλαντικών (ζαμπόν, γαλοπούλα, αέρος)
Πατάτες φούρνου
Κυρίως
Λαχανικά σχάρας (μανιτάρια, πιπεριές χρωματιστές)
Λαζάνια (με μανιτάρια και κρέμα τυριών)
Κρεατικά
Σεφταλιά
Κοτομπέικον (με BBQ)
Χοιρινά μπριζολάκια (με σως μουστάρδας)
Θαλασσινά
Γαρίδες μικρολίμανο (με φέτα και ντομάτα)
Σαλάτες
Μακαρονοσαλάτα (με μπέικον)
Ποτά
Αναψυκτικά
Κρασί

MENU 7
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΕ
Κρύοι μεζέδες
Χταπόδι σχάρας πάνω σε σφηνάκι από ούζο sunrise
Ντολμαδάκια γιαλαντζί με γιαούρτι και ξύσμα λεμονιού
Καπνιστή μελιτζανοσαλάτα Αγιορείτικη
Ταραμοσαλάτα με πράσινες ελιές και σχοινόπρασσο
Σαλάτες
Χωριάτικη σαλάτα με κριθαρομπουκιές
Πατζαροσαλάτα
Πατατοσαλάτα Μανιάτικη με πορτοκάλι, ελιές και σύγκλινο
Πράσινη σαλάτα με ραπανάκια, φρέσκο κρεμμυδάκι και άνιθο
Χόρτα εποχής με κολοκύθια
Γίγαντες
Τζατζίκι
Πίτες
Επιλογή από τυρόπιτα ή χορτόπιτα ή κρεατόπιτα
Ζεστές παρουσίες
Μοσχαράκι γιουβέτσι
Κεφτεδάκια με δυόσμο και γραβιέρα
Κοτόπουλο λεμονάτο
Χοιρινό σουβλάκι με πιπεριές και μουστάρδα
Ψάρι λαδορίγανη
Γεμιστές τομάτες
Πιλάφι με γαρίδες, λαχανικά και κρόκο Κοζάνης
Μουσακά
Πατάτες φούρνου
Μανιτάρια στιφάδο
Επιλογή Ελληνικών τυριών
Ανθότυρο, γραβιέρα, Μετσοβόνε, κεφαλοτύρι
Σερβιρισμένα με μέλι αρωματισμένο με δυόσμο, κρητικό ντάκο και πίκλες
Ποικιλία αρτοσκευασμάτων από τον φούρνο μας

