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ΣαλάτεςΣαλάτες
Σαλάτα Majestic(ραντίτσιο,iceberg,ρόκα,μαρούλι romaine,παρμεζάνα akes & vinaigrette)

Σαλάτα πορτοκάλι - λιαστή ντομάτα (ποικιλία λαχανικών, λιαστές ντομάτες, φέτες πορτοκαλιού, 
καρυδόψιχα, παρμεζάνα akes, ντρέσινγκ vinaigrette πορτοκαλιού με βαλσάμικο)

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

Εορταστικό Μενού GoldΕορταστικό Μενού Gold

Κρύα ορεκτικάΚρύα ορεκτικά

Ποικιλία ελληνικών & ευρωπαϊκών τυριών γαρνίρονται με αποξηραμένα φρούτα
(Κεφαλογραβιέρα Αμφιλοχίας, Μανούρι Ελασσόνας, Blue Cheese, Κασέρι, Mozzarella)

Ζεστά ορεκτικάΖεστά ορεκτικά
Μανιταρόπιτα με χωριάτικο χειροποίητο φύλλο & 4 τυρια

Κρέπες ζαμπόν, τυρί & philadelphia

Πολύχρωμες πένες με κρέμα γάλακτος,μπέικον,μανιτάρια & parmesan

Κριθαρώτο με μπέικον,πολύχρωμες πιπεριές & μανιτάρια

Pasta StandPasta Stand



ΣαλάτεςΣαλάτες
Σαλάτα Majestic

(ραντίτσιο,iceberg,ρόκα,μαρούλι romaine,παρμεζάνα akes & vinaigrette)

         Σαλάτα Πολίτικη με ποικιλία φρέσκων λαχανικών
ρόδι, cranberries, σταφίδες & dressing εσπεριδοειδών

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

Εορταστικό Μενού SILVERΕορταστικό Μενού SILVER

Κρύα ορεκτικάΚρύα ορεκτικά

Ποικιλία ελληνικών & ευρωπαϊκών τυριών γαρνίρονται με αποξηραμένα φρούτα 
(Κεφαλογραβιέρα Αμφιλοχίας, Μανούρι Ελασσόνας, Blue Cheese, Κασέρι, Mozzarella)

Μινι σουβλάκι με ντοματίνια, mozzarella bocconcini 

Ζεστά ορεκτικάΖεστά ορεκτικά
Κρέπα φούρνου extra large με γέμιση σπανάκι,μπεσαμέλ,διάφορα τυριά & καπνιστό μπέικον

Κροκέτες κολοκυθιού με μπεικον & παρμεζάνα



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

Πρώτο πιάτoΠρώτο πιάτo
Σούπα Βελουτέ γλυκοπατάτας

με τραγανά κρουτόνς, μπουκίτσες κοτόπουλου σωτέ με αλάτι Ιμαλάϊων

Σαλάτα ΧριστουγέννωνΣαλάτα Χριστουγέννων

Christmas Green Salad
(μαρούλι,ρόκα,εσκαρόλ,παρμεζάνα Flakes,κουκουνάρι,ρόδι,κρουτόνς και sauce)

Πρίν το Κυρίως ΠιάτοΠρίν το Κυρίως Πιάτο

Κυρίως πιάτοΚυρίως πιάτο

Εορταστική ψητή γαλοπούλα γεμιστή με άγριο ρύζι
κουκουνάρι, σταφίδες, κάσιους με sauce μελιού

Κότσι χοιρινό μαριναρισμένο με διάφορα αρωματικά σιγομαγειρεμένο στη γάστρα

Εορταστικό μενού σερβιριστόΕορταστικό μενού σερβιριστό



ΣαλάτεςΣαλάτες
Σαλάτα Majestic

(ραντίτσιο,iceberg,ρόκα,μαρούλι romaine,παρμεζάνα akes & vinaigrette)

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

Εορταστικό Μενού
σε πιατέλες μιας χρήσης πολυτελείας 

Εορταστικό Μενού
σε πιατέλες μιας χρήσης πολυτελείας 

Κρύα ορεκτικάΚρύα ορεκτικά

Ποικιλία ελληνικών, ευρωπαϊκών τυριών  & αλλαντικών γαρνίρονται με αποξηραμένα φρούτα

(Κεφαλογραβιέρα Αμφιλοχίας, Μανούρι Ελασσόνας, Blue Cheese,
Κασέρι, Σαλάμι Αέρος, Μορταδέλα,Καπνιστή Μπριζόλα)

Ζεστά ορεκτικάΖεστά ορεκτικά

Μανιταρόπιτα με χωριάτικο χειροποίητο φύλλο & 4 τυρια

Παραδοσιακή πίτα με χειροποίητο φύλλο, σπανάκι, πράσο και φέτα βαρελίσια

Πατάτες baby λεμονάτες στην γάστρα 



ΣαλάτεςΣαλάτες
Σαλάτα Majestic

(ραντίτσιο,iceberg,ρόκα,μαρούλι romaine,παρμεζάνα akes & vinaigrette)

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:
Πλήρης πολυτελής εξοπλισμός Προσωπικό 

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

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

Εορταστικό Finger Food Μενού
 σε πιατέλες μιας χρήσης πολυτελείας 

Εορταστικό Finger Food Μενού
 σε πιατέλες μιας χρήσης πολυτελείας 

Ζεστά ορεκτικάΖεστά ορεκτικά
Κρέπα φούρνου extra large με γέμιση σπανάκι,μπεσαμέλ,διάφορα τυριά & καπνιστό μπέικον

Παραδοσιακή πίτα με χειροποίητο φύλλο, σπανάκι, πράσο και φέτα βαρελίσια
Mini brioche με φιλέτο γαλοπούλας & Philadelphia

Κυρίως ΕδέσματαΚυρίως Εδέσματα
Mini σουβλάκι κοτόπουλο μαριναρισμένο με πολύχρομες πιπεριές στα κάρβουνα

Μοσχαρίσια μπιφτεκάκια ψημένα στην σχάρα με πιτούλες στα κάρβουνα
Χοιρινά μπριζολάκια λαιμού μαριναρισμένα με μυρωδικά στα κάρβουνα

ΕπιδόρπιαΕπιδόρπια

Βασιλόπιτα χειροποίητη  ή  Χριστουγεννιάτικος Κορμός

(κατόπιν συνενόησης)

Στα μενού μπορούν να γίνουν αλλαγές, επίσης υπάρχει πληθώρα
άλλων προτάσεων που απευθύνονται σε όλα τα γούστα.

Θα χαρούμε να δημιουργήσουμε μαζί το δικό σας εορταστικό τραπέζι.
Οι παραγγελίες για Χριστούγεννα έως 20 Δεκεμβρίου
Οι παραγγελίες για Πρωτοχρονιά έως 27 Δεκεμβρίου


