
                         

Σαλάτες
Σαλάτες

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

Σαλάτες

Platinum Buffet

Fruit punch ή Sangria ή Μoscato d'asti ή Aperol Spritz ή Caipirinha  
Συνοδεύονται µε κριτσίνια και βραχάκια παρµεζάνας ή µε Spring Rolls λαχανικών

µε γλυκόξυνη σώς ή  mini ξυλάκι µε πολύχρωµα τοµατίνια,
φέτα ή µανούρι, ελιά και ραπανάκι µε τριγωνάκι αραβικής πίτας ή mini ξυλάκι µε πολύχρωµα 

ντοµατίνια, κεφτεδάκι µοσχαρίσιο ή γαλοπούλας, γραβιέρα αµφιλοχίας.

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

Welcome Bar

(Επιλογή 2 ή 3 ειδών)
Ελληνική γή 

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

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

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

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

πολύχρωµες πιπεριές και καπνιστό µπέικον).

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

Salad Stand

Majestic 
(Ραντίτσιο, ρόκα, µαρούλι romaine, ξηρούς καρπούς, iceberg, παρµεζάνα flakes, κρουτόν, vinaigrette)
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Το καλάθι του φούρναρη
Σταρένιο (Λευκό)

Σικάλεως
Κριτσίνια από τον φούρνο µας

Ορεκτικά

BBQ Stand

Συνοδευτικά

Παραδοσιακή χορτόπιτα ή τυρόπιτα σε χειροποίητο φύλλο µε βαρελίσια φέτα και µυρωδικά
Σουφλέ ζυµαρικών µε ταλιατέλες, µπέικον, διάφρα τυριά και µπεσαµέλ

Κρέπα φούρνου extra large µε γέµιση κιµά µοσχαρίσιο, µπεσαµέλ και διάφορα τυριά

(όλα τα κρεατικά είναι ελληνικά & ψήνονται στα κάρβουνα µε παραδοσιακό τρόπο)
Φιλετάκια κοτόπουλου µπούτι άνευ οστού στην σχάρα

Ζουµερά µπιφτέκια από φρέσκο µοσχαρίσιο κιµά µε µυρωδικά κήπου
Μπριζολάκια χοιρινά λαιµού άνευ οστού µαριναρισµένα µε ελαιόλαδο

και µυρωδικά της Ελληνικής Γης
Τα κρεατικά µας συνοδεύονται µε µουστάρδα

Πατάτες στην γάστρα µε παρθένο ελαιόλαδο και µυρωδικά της ελληνικής γης
 Κριθαρότο µε µπέικον, πολύχρωµες πιπεριές και µανιτάρια
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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

Παραδοσιακοί χειροποίητοι λουκουµάδες
(µέλι ή µερέντα)

(Σερβιριστό ή µπουφέ)
(Κατόπιν συννενοήσεως)

Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται:
Πλήρης πολυτελής εξοπλισµός,Προσωπικό,Χώρος ∆εξίωσης 

                          Τιµή ανά άτοµο: 24
Ελάχιστος αριθµός ατόµων:200

Τούρτα Γάµου παρουσίασης της επιλογής σας
Κοµµάτι τούρτα για κάθε καλεσµένο

ή

€ επιπλέον Φ.Π.Α. 24%
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