
Θέμα: FINGER FOOD BUFFET

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας προς την κουζίνα μας και 

σας παραθέτουμε την αναλυτική προσφορά μας για την εκδήλωση 

που θέλετε να πραγματοποιήσετε.

Η πρότασή μας αποτελείται από τις εξής ενότητες:

• Welcome Bar

• Menu

• Bar Ελεύθερης Κατανάλωσης

• Χώρος Δεξίωσης (κατόπιν συνεννόησης)

• Kαλύψεις Εκτός Προσφοράς

• Οικονομική Προσφορά

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση
και ευελπιστούμε στην εξέλιξη της συνεργασίας μας.

Με εκτίμηση,

Παπακωστόπουλος Παναγιώτης
Director Manager

Επικοινωνία,

Τερζίδου Μαρία
Sales & Event Manager
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Κρύες Παρουσίες

Ποικιλία από mini brioche με κοπές αλλαντικών & τυριών

Αλμυροί λουκουμάδες με βαρελίσια φέτα 

Bruschette με mousse τυριών & γαλοπούλα καπνιστή

Volovan με mousse σολομού

Μini ξυλάκι με ντοματίνια, κεφτεδάκι μοσχαρίσιο ή 

γαλοπούλας, γραβιέρα αμφιλοχίας

Ζαρντινιέρα από Sticks Λαχανικών 

(Αγγούρι,  καρότο, πιπεριές πολύχρωμες)

Ζεστές Παρουσίες

Τρίγωνα χειροποίητα τυροπιτάκια με φέτα βαρελίσια

Ζουμερά μπιφτέκια ή κεφτεδάκια τηγανιτά από φρέσκο 

μοσχαρίσιο κιμά & μυρωδικά Ελληνικής Γης

Spring - Rolls με λαχανικά και γλυκόξινη σάλτσα

Μίνι σουβλάκια χοιρινά ή κοτόπουλο σχάρας

Quiche lorraine με φρέσκα μανιτάρια & μοτσαρέλα

ΘΕΜΑ: FINGER FOOD BUFFET
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Dessert 

(Κατόπιν συννενοήσεως)

Ποικιλία από μικρές γλυκές παρουσίες:

(Ταρτάκια με φρέσκα φρούτα εποχής, σφηνάκια 

mousse σοκολάτας σε διάφορες γεύσεις)

Λευκός οίνος Μεσογείων

Ερυθρός οίνος Μεσογείων

Αναψυκτικά

Νερά

Μπύρες (κατόπιν συνεννόησης)

Όλα τα ποτά θα σερβίρονται σε απεριόριστη κατανάλωση καθ 'όλη 
τη διάρκεια της δεξίωσης.

BAR 
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ BUFFET ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΞΤΡΑ ΧΡΕΩΣΗ

Live Pasta Stand
(Παρασκευάζονται παρουσία των καλεσμένων σας)

Risotto μανιταριών με λάδι λευκής τρούφας

Risotto λαχανικών με παλαιωμένη Ιταλική παρμεζάνα

Κριθαρώτο µε καπνιστό µπέικον, πολύχρωµες πιπεριές και µανιτάρια

Πένες αλα κρεμ με σολωμό και μπροκολο

Πένες αλα κρεμ με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας και διάφορα λαχανικά

Πένες με τόνο bolognese

Πένες αλα κρεμ με μανιτάρια και κόλιανδρο

Τορτελίνια αλα κρεμ με μανιτάρια και κόλιανδρο

Φαρφάλες με κοτόπουλο, σπανάκι και καπνιστή πανσέτα

Rigatoni bolognese

Πένες Arabiata

Spaghetti Γαριδομακαρονάδα

Spaghetti Καραβιδομακαρονάδα

Spaghetti Αστακομακαρονάδα

One με λουκάνικο, κρεμύδι, σκόρδο, ντομάτα, φέτα

Live Desserts
(Παρασκευάζονται παρουσία των καλεσμένων σας)

Live προφιτερόλ

Live μιλφέιγ με sauce φράουλας

Live cheesecake

Live παραδοσιακοί χειροποίητοι Λουκουµάδες

Με δύο ειδών ρεσώ (Μέλι & Μερέντα)

Meat on the Skewer 
(Σερβιριστό ή Buffet) 

Αρνάκι ή κατσικάκι γάλακτος σούβλας

Γουρουνόπουλο γάλακτος σούβλας
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Extra Desserts

Ποικιλία από µικρές γλυκές παρουσίες 
(εκλεράκια,κωκάκια,ταρτάκια µε φρέσκα φρούτα εποχής,σουδάκια,

µίνι µιλφέιγ, µούς σοκολάτας σε διάφορες γεύσεις) 

Παραδοσιακά σιροπιαστά Ανατολής

Ενημερώστε μας για τον αριθμό των καλεσμένων που επιθυμείτε.

Hot Dog Stand

Pizza Stand (με υλικά της επιλογής σας)

Kρέπα Stand (αλμυρή ή γλυκιά επιλογή)

Greek Σουβλάκι Stand

Soups Stand 
(Επιλογή: Κοτόσουπα, Μοσχαρόσουπα, Ψαρόσουπα, Λαχανόσουπα)

AFTER STAND
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ:

Supervisor.

Chef του τμήματος δεξιώσεων με την ανάλογη
ανά menu ομάδα και βοήθητικό προσωπικό κουζίνας.

Maitre του τμήματος δεξιώσεων με την ανάλογη
ανά menu ομάδα σερβιτόρων.

ΧΩΡΟΣ MENU ΑΤΟΜΑ ΤΙΜΗ
ΕΙΔΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

• Στις ανωτέρω αναφερόμενες τιμές δεν συμπεριλαβάνεται ο Φ.Π.Α.

•  Παρακαλώ σημειώστε ότι, η προσφορά ισχύει για 15 ημέρες και βάση διαθεσιμότητας.

•  Το Booking της ημερομηνίας θα γίνει με την υπογραφή του συμφωνητικού 
    & την καταβολή της προκαταβολής.

•  1η Προκαταβολή 30% της ανωτέρω τιμής επι του συνόλου.

•  2η Προκαταβολή 50% της ανωτέρω τιμής επι του συνόλου.

•  2 εβδομάδες πριν την ημερομηνία της εκδήλωσης.

•  Εξόφληση στο πέρας της εκδήλωσης. 


