MENOU ΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ:ΤΙΜΗ 24€
Welcome Drinks:
Κατά την προσέλευση των καλεσμένων σας προσφέρεται ως ποτό υποδοχής, δροσερό Punch & Sangria.
Welcome Snacks:
Κριτσίνια σε τρείς γεύσεις (τυριού, κρασιού, πολύσπορο)και λαχανικά με διάφορα dip.
Σαλάτες:
Πράσινη σαλάτα με μαρούλι, φύλλα ρόκας, λιαστή ντομάτα, φλοίδες παρμεζάνας, παλαιωμένο balsamic και γλυκιά
βινεγκρέτ.
Κρητική σαλάτα με ντομάτα, κριθαροκούλουρα, τρίμα φέτας, κάπαρη, ρίγανη, αρωματικά και ελαιόλαδο.
Σαλάτα με σπανάκι, ρόκα, μαρούλι, λόλα, μαιντανό, φρέσκο κρεμμυδάκι, ρόδι, ξερό σύκο, βαλσάμικο ξύδι, λάδι,
λεμόνι, πιπέρι και άνθότυρο.
Πανδαισία λαχανικών με πράσινη και κόκκινη λόλα, κινέζικο λάχανο, αντίδι, ραντίσιο, καρότο, ραπανάκι και
vinegrette.
Δροσερή Αιγυπτιακή σαλάτα: ταμπουλέ με ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι, πλιγούρι, ντομάτα.
Στο Καλάθι του Φούρναρη:
Πανέρια με αρτοσκευάσματα mini ψωμάκια (λευκά και σικάλεως) & κριτσίνια διαφόρων τύπων.
Κυρίως Πιάτα:
Γάστρα με χοιρινό ή ελάφι.
Κοτόπουλο σουβλάκι μαριναρισμένο χεροποίητο.
Μοσχαράκι γάλακτος ραγκού με σάλτσας ντομάτας και δαμάσκηνα.
Μπιφτέκια ψημένα στην σχάρα με φρέσκα αρωματικά και ελαιόλαδο.
Carving Stand:
Γουρονόπουλο σούβλας ολόκληρο ή Πανσέτα χοιρινή με καραμελωμένα αμύγδαλα κόβονται παρουσία σας από τον
σέφ και σερβίρετε με σώς μουστάρδας.
Πάστα stand με πέννες και λιγκουίνη, με χοιρινό & κοτόπουλο με κόκκινη και λευκή σάλτσα που ετοιμάζετε από το
σέφ μπροστά στους καλεσμένους.
Συνοδευτικά:
Μελιτζάνες με φρέσκια ντομάτα & μοτσαρέλα.
Τυρόπιτα
Σπανακόπιτα
Πατατού με Φιλαδέλφεια και μπέικον, φρέσκα μανιτάρια κρέμα γάλακτος & μείγμα τυριών.
Ριζότο με κουκουνάρι κρέμα γάλακτος & παρμεζάνα.
Στο Buffet:
Ποικιλία με φρέσκα φρούτα εποχής διακοσμημένα σε plateau & καλάθια.

Bar με:
Εμφιαλωμένο κρασί: Λευκό & Κόκκινο (Ελληνικά κελάρια).
Μπύρα, Αναψυκτικά, Εμφιαλωμένο νερό σε απεριόριστη κατανάλωση.
Επιδόρπιο:
Τούρτα κοπής και Σιντριβάνι σοκολάτας με διάφορα είδη μπισκότων, φρολυτων, marshmallows, λουκουμάδες
ήΤούρτα κοπής και μπουφέ γλυκών με σφηνάκια σε διάφορες γεύσεις ή Τούρτα κοπής και Τούρτα για όλους τους
καλεσμένους.
Κάλυψη Μεταφοράς & Πολυτελής εξοπλισμός που περιλαμβάνει:
Σερβίτσια, κολονάτα ποτήρια, τραπέζια banquet, ροτόντες των 8 -10 ή 12 ατόμων, καρέκλες με καγκελάκι και
δερμάτινο κάθισμα, μακριά λευκά τραπεζομάντιλα, ναμπερόν λευκά.
Φωτιστικά από ελιά και κλήμα διακοσμούν το χώρο και δίνουν ιδιαίτερο χρώμα στην δεξίωση σας.(Περιλαμβάνετε και
ο στολισμός του τραπεζιού).
Σερβιτόροι, μαίτρ και ότι άλλο θεωρηθεί αναγκαίο για την διεξαγωγή / service της δεξίωσης.
Σημείωση:
Μπορούμε να συζητήσουμε όποια άλλη επιλογή σας και να διαμορφώσουμε το μενού στα δεδομένα σας.
Στην τιμή περιλαμβάνετε η διακόσμηση των τραπεζιών στα χρώματα της αρεσκείας σας.
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΕΝΤΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΡΟΧΗΣ!!!
Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση
Με εκτίμηση
Μπαλαδάκης Δημήτρης

