
                         

Σαλάτες
Σαλάτες

Σε περίπτωση αλλεργίας παρακαλούµε ενηµερώστε  την  εταιρεία πρίν την εκδήλωση. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση χρειαστείτε είµαστε στη διάθεσή σας  

Σαλάτες

Sangria ή σπιτική λεµονάδα µε δυόσµο

(Κατόπιν συννενοήσεως)
Κατά την υποδοχή των καλεσµένων θα προσφέρεται:

Welcome Bar

(ΑΝΑ 4 ΑΤΟΜΑ) (Μία ή δύο εναλλάξ µε χρέωση µίας)

Ελληνική γή 
 (Φρέσκια ντοµάτα, πολύχρωµες πιπεριές,αγγούρι, κρεµµύδι, ρίγανη και παρθένο ελαιόλαδο) 

Πράσινη 
(Σπανάκι, ρόκα, παρµεζάνα flakes µε ιταλική vinaigrette) 

Μακαρονοσαλάτα
Με πολύχρωµες πένες ή βίδες ζυµαρικών (πάριζα,µαγιονέζα χειροποίητη, 

πολύχρωµες πιπεριές και καπνιστό µπέικον).

Τρικολόρε
(Λάχανο άσπρο, λάχανο κόκκινο, µαρούλι, καρότο, ρόδι, παρµεζάνα flakes, ξηρούς καρπούς, vinaigrette)

Salad Stand

Ανάµεικτη
(Μαρούλι, καρότο, λάχανο άσπρο, λάχανο κόκκινο, λεµόνι, ελαιόλαδο)

ζο καλάθι του φούρναρη 
Σταρένιο (Λευκό)

Σικάλεως

Plateau de fromages
Ποικιλία εκλεκτών τυριών

Γκούντα / Μανούρι / Κασέρι/ Βαρελίσια φέτα / Γραβιέρα Κρήτης ή Αµφιλοχίας
Αρσενικό τυρί /  Καπνιστό τυρί / Blue Cheese / Ανθότυρο Κρήτης 

(ΑΝΑ 4 ΑΤΟΜΑ) (Επιλογή 2 ή 3 ειδών)

Glow
ServingMenu
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Πριν το κυρίως πιάτο
(Ανα 4 άτοµα)

Κυρίως Πιάτο
(ΑΤΟΜΙΚΟ)

Μix Grill (Χοιρινή πανσέτα σχάρας άνευ οστού, χοιρινό µπριζολάκι λαιµού µαριναρισµένο άνευ οστού,
µπιριζολάκι πρόβειο µπούτι σχάρας άνευ οστού, µοσχαρίσια πανσέτα σχάρας άνευ οστού, 

φιλέτο µοσχαρίσιο µαριναρισµένο άνευ οστού, µπιφτέκι µοσχαρίσιο σχάρας,
µπιφτέκι κοτόπουλο ή γαλοπούλας

φιλέτο κοτόπουλο σχάρας (µπούτι ή στήθος), χωριάτικο λουκάνικο σχάρας - επιλογή 3 ειδών)
(Τα κυρίως ατοµικά πιάτα συνοδεύονται από φρέσκιες κοµµένες πατάτες γάστρας µε παρθένο ελαιόλαδο και

µυρωδικά της ελληνικής γης ή ψητά µανιτάρια πλευρώτους µε ψητά λαχανικά σχάρας της επιλογής σας
µε σως βαλσάµικου ή ριζότο µε διάφορα λαχανικά ή πουρέ γλυκοπατάτας, ή κριθαρώτο µε µπέικον,

πολύχρωµες πιπεριές και µανιτάρια,
πάντα µε την επιλογή του κυρίως πιάτου).

Κοντοσούβλι χοιρινό
Χειροποιήτοι Κολοκυθοκεφτέδες µε βαρελίσια φέτα

Ποτά

Όλα τα ποτά θα σερβίρονται σε απεριόριστη κατανάλωση
καθ 'όλη τη διάρκεια της δεξίωσης

Λευκός οίνος Μεσογείων
Ερυθρός οίνος Μεσογείων

Αναψυκτικά
Νερά

Μπύρες (κατόπιν συνεννόησης)

Επιδόρπιο

Τούρτα Γάµου παρουσίασης της επιλογής σας
Κοµµάτι τούρτα για κάθε καλεσµένο

Παραδοσιακοί χειροποίητοι Λουκουµάδες
Με δύο ειδών ρεσώ (Μέλι & Μερέντα)

(Σερβιριστό ή µπουφέ)
(Κατόπιν συννενοήσεως)

Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Πλήρης πολυτελής εξοπλισµός,Χώρος ∆εξίωσης, Free Parking, Προσωπικό (maitre, σερβιτόροι, chef, βοηθητικοί)

 Τιµή ανά άτοµο: ...................€ επιπλέον Φ.Π.Α. 24%.
Ελάχιστος αριθµός ατόµων: ...............


