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Δίνουμε πνοή σε κάθε σας εκδήλωση

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

Business Lunch 1Business Lunch 1

Φρέσκος Γαλλικός καφές 
Espresso

Τσάι με διάφορες γεύσεις
Sticks λευκής ζάχαρης, 

καστανής ζάχαρης & ζαχαρίνης
Ατομικά γαλατάκια

Ποικιλία από Χυμούς
Νερό εμφιαλωμένο

Mini κρουασάν σοκολάτας 
Cake σε διάφορες γεύσεις

Βουτήματα Cookies

Ρολά τορτίγιας με φέτες ζαμπόν, τυρί & μαγιονέζα
Mini brioche με φιλέτο γαλοπούλας & Philadelphia

Τυροπιτάκια με χειροποίητο φύλλο και φέτα βαρελίσια
Αφράτο πιροσκί γεμιστό με λουκάνικο cocktail

Πίτα με χειροποίητο φύλλο, σπανάκι, πράσο & φέτα βαρελίσια
Πατατοκροκέτα τηγανίζεται σε ελαιόλαδο

Πίτσα με φρέσκια ντομάτα, αλλαντικά & τυρί gouda
Ρολό μελιτζάνας με τυρί φέτα

Χειροποίητα μπιφτέκια μοσχαρίσια με μυρωδικά στα κάρβουνα
Mini σουβλάκι κοτόπουλο με πολύχρωμες πιπεριές στα κάρβουνα

Co�ee BreakCo�ee Break

Lunch Break - Κρύα ΕδέσματαLunch Break - Κρύα Εδέσματα

Lunch Break - Ζεστά ΕδέσματαLunch Break - Ζεστά Εδέσματα



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

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:
Πλήρης πολυτελής εξοπλισμός Προσωπικό 

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

ΕπιδόρπιαΕπιδόρπια

Bar Ελεύθερης ΚατανάλωσηςBar Ελεύθερης Κατανάλωσης

(κατόπιν συννενόησης)

Επιλογές μικρών γλυκών 

Mini σφηνάκια σε διάφορες γεύσεις

(cookies, millefeuille, φράουλα, tiramisu, καραμέλα, mousse chocolate, mini pro�teroles)

Νερό εμφιαλωμένο

Αναψυκτικά  

Χυμοί

Κρασί λευκό & κόκκινο εμφιαλωμένο επώνυμης μάρκας



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

Business Lunch 2Business Lunch 2

Φρέσκος Γαλλικός καφές 
Espresso

Τσάι με διάφορες γεύσεις
Sticks λευκής ζάχαρης, 

καστανής ζάχαρης & ζαχαρίνης
Ατομικά γαλατάκια

Ποικιλία από Χυμούς
Νερό εμφιαλωμένο

Mini κρουασάν βουτήρου 
Cake σε διάφορες γεύσεις

Βουτήματα
Μηλοπιτάκια

Mini brioche με προσούτο, Mozzarella 
& φύλλα άγριας ρόκας

Caesar salad με τρυφερό μαρούλι, ψιλοκομένο μπέικον, κρουτόν & caesar’s sauce

Ελληνική Γή παραδοσιακή με ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι ,
πολύχρωμες πιπεριές, & ελιές καλαμών, ρίγανη & ελαιόλαδο

Ποικιλία ελληνικών, ευρωπαϊκών τυριών  & αλλαντικών 
γαρνίρονται με αποξηραμένα φρούτα 

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

Κρέπες ζαμπόν, τυρί & philadelphia

Co�ee BreakCo�ee Break

Lunch Break - Κρύα ΕδέσματαLunch Break - Κρύα Εδέσματα



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

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:
Πλήρης πολυτελής εξοπλισμός Προσωπικό 

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

ΕπιδόρπιαΕπιδόρπια

Bar Ελεύθερης ΚατανάλωσηςBar Ελεύθερης Κατανάλωσης

Lunch Break - Ζεστά ΕδέσματαLunch Break - Ζεστά Εδέσματα
Κροκέτες κολοκυθιού με μπέικον & παρμεζάνα

Ρολό μελιτζάνας με φέτα βαρελίσια

Mini σουβλάκι κοτόπουλο μαριναρισμένο με πολύχρωμες πιπεριές στα κάρβουνα

Mini σουβλάκι χοιρινό με πολύχρωμα λαχανικά στα κάρβουνα και απαλή σάλτσα μουστάρδας 

Mini κεμπάπ με πιτούλες στα κάρβουνα

(κατόπιν συννενόησης)
Επιλογές μικρών γλυκών 

Mini σφηνάκια σε διάφορες γεύσεις

Νερό εμφιαλωμένο
Αναψυκτικά  

Κρασί λευκό & κόκκινο εμφιαλωμένο επώνυμης μάρκας



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

Business Lunch 3Business Lunch 3

Φρέσκος Γαλλικός καφές 
Espresso

Τσάι με διάφορες γεύσεις
Sticks λευκής ζάχαρης, 

καστανής ζάχαρης & ζαχαρίνης
Ατομικά γαλατάκια

Ποικιλία από Χυμούς
Νερό εμφιαλωμένο

Mini κρουασάν με ζαμπόν & τυρί 
Cake σε διάφορες γεύσεις

Βουτήματα & Cookies
Μηλοπιτάκια

Ρολά τορτίγιας (λευκή και πράσινη) 
με φιλετάκια κοτόπουλο, τυρί 

παρμεζάνα, μαρούλι, ντομάτα & 
sauce caesar’s

Πανδαισία σαλατικών με προσούτο Ευρυτανίας, τραγανά κρουτόν & sauce

Πράσινη με φύλλα ρόκας, φρεσκοκομμένο μαρούλι, λιαστή ντομάτα, 
φλοίδες παρμεζάνας, κόκκους ροδιού & sauce βαλσαμικού

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

Co�ee BreakCo�ee Break

Lunch Break - Κρύα ΕδέσματαLunch Break - Κρύα Εδέσματα



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

Pasta StandPasta Stand

ΕπιδόρπιαΕπιδόρπια

Bar ελεύθερης κατανάλωσηςBar ελεύθερης κατανάλωσης

Lunch Break - Ζεστά ΕδέσματαLunch Break - Ζεστά Εδέσματα
Μανιταρόπιτα με χωριάτικο χειροποίητο φύλλο & 4 τυριά

Μίνι σουβλάκι με ντοματίνια, mozzarella bocconcini 

Πατάτες baby λεμονάτες στην γάστρα 

Tυρόπιτα 4 τυριά με χωριάτικο χειροποίητο φύλλο

Mini σουβλάκι χοιρινό με πολύχρωμα λαχανικά στα κάρβουνα & απαλή σάλτσα μουστάρδας

Mοσχαράκι κομμένο καρέ με απαλή sauce

Χειροποίητα μπιφτέκια γαλοπούλας με μυρωδικά

Tortellini με κρέμα γάλακτος & parmesan

(κατόπιν συννενόησης)
Mini σφηνάκια σε διάφορες γεύσεις

(cookies, millefeuille, φράουλα, tiramisu, καραμέλα, mousse chocolate, mini pro�teroles)

Νερό εμφιαλωμένο
Αναψυκτικά  

Κρασί λευκό & κόκκινο εμφιαλωμένο επώνυμης μάρκας



Business Lunch 4Business Lunch 4

Φρέσκος Γαλλικός καφές
Espresso

Τσάι με διάφορες γεύσεις
Sticks λευκής ζάχαρης, 

καστανής ζάχαρης & ζαχαρίνης
Ατομικά γαλατάκια

Ποικιλία από Χυμούς
Νερό εμφιαλωμένο

Cake σε διάφορες γεύσεις
Brownies με καρύδι

Βουτήματα & Cookies Μηλοπιτάκια
Mini κρουασάν με ζαμπόν & τυρί

Ντοματίνι με mozzarella σε καλαμάκι μπαμπού
Δροσερά sticks φρεσκοκομμένων λαχανικών με dip από λιαστές ντομάτες και κατσικίσιο τυρί

Προσούτο τυλιγμένο σε κριτσίνι παρμεζάνας
Ποικιλία τυριών & αλλαντικών σε καλαμάκι μπαμπού
Mini brioche με φιλέτο γαλοπούλας & Philadelphia

Co�ee BreakCo�ee Break

Lunch Break - Κρύα ΕδέσματαLunch Break - Κρύα Εδέσματα

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



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

Pasta StandPasta Stand

ΕπιδόρπιαΕπιδόρπια

Bar ελεύθερης κατανάλωσηςBar ελεύθερης κατανάλωσης

Lunch Break - Ζεστά ΕδέσματαLunch Break - Ζεστά Εδέσματα
Mini σουβλάκι χοιρινό με πολύχρωμα λαχανικά στα κάρβουνα και απαλή σάλτσα μουστάρδας

Ρολάκια μελιτζάνας με τυρί φέτα
Κεφτεδάκι γαλοπούλας & τυρί γραβιέρας σε καλαμάκι μπαμπού

Λουκανικάκια Μυκόνου σχάρας, τυλιγμένα σε μπέικον 
συνοδεύονται με sauce barbeque & μουστάρδα

Παραδοσιακή πίτα με χειροποίητο φύλλο, σπανάκι, πράσο και φέτα βαρελίσια
Mοσχαράκι κομμένο καρέ με απαλή sauce

Πολύχρωμες πένες με κρέμα γάλακτος,μπέικον,μανιτάρια & parmesan

(κατόπιν συννενόησης)
Επιλογές μικρών γλυκών

Ταρτάκια με διάφορες γεύσεις φρούτων
Mini σφηνάκια σε διάφορες γεύσεις

Τραγανοί λουκουμάδες της ώρας με θυμαρίσιο μέλι, κανέλα και τριμμένο καρύδι

Νερό εμφιαλωμένο
Αναψυκτικά  

Κρασί λευκό & κόκκινο εμφιαλωμένο επώνυμης μάρκας


