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Δίνουμε πνοή σε κάθε σας εκδήλωση
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OρεκτικάOρεκτικά

Κυρίως ΕδέσματαΚυρίως Εδέσματα

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

Κρέπα φούρνου extra large με γέμιση  σπανάκι,μπεσαμέλ,διάφορα τυριά & καπνιστό μπέικον
Tυρόπιτα 4 τυρια με χωριάτικο χειροποίητο φύλλο

Πατάτες baby λεμονάτες στην γάστρα 

Κεφτεδάκι μοσχαρίσιο & τυρί γραβιέρας σε καλαμάκι μπαμπού
Mini σουβλάκι χοιρινό με πολύχρωμα λαχανικά στα κάρβουνα

Λουκάνικο Μυκόνου σχάρας, συνοδεύεται με sauce γιαουρτλού & μουστάρδα
Κοπανάκια κοτόπουλο μαριναρισμένα με μυρωδικά στα κάρβουνα

Πιτούλες στα κάρβουνα

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  

Μενού Bu
et για Κρεβάτι Γάμου 1Μενού Bu
et για Κρεβάτι Γάμου 1

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 τραπέζι.
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ΣαλάτεςΣαλάτες

OρεκτικάOρεκτικά

Κυρίως ΕδέσματαΚυρίως Εδέσματα

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

Ποικιλία ελληνικών, ευρωπαϊκών τυριών  & αλλαντικών γαρνίρονται με αποξηραμένα φρούτα

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

Κρέπα φούρνου extra large με γέμιση μοσχαρίσιου κιμά,μπεσαμέλ,διάφορα τυριά

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

Κροκέτες κολοκυθιού με μπεικον & παρμεζάνα

Rigatoni με ζαμπόν, τυριά & κρέμα γάλακτος

Mini σουβλάκι κοτόπουλο μαριναρισμένο με πολύχρομες πιπεριές στα κάρβουνα

Μοσχαρίσια μπιφτεκάκια με μυρωδικά ψημένα στην σχάρα

Χοιρινά μπριζολάκια λαιμού μαριναρισμένα με μυρωδικά στα κάρβουνα

Πιτούλες στα κάρβουνα

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  

Μενού Bu
et για Κρεβάτι Γάμου 2Μενού Bu
et για Κρεβάτι Γάμου 2

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 τραπέζι.


