Give your day an informal feel
with a different, ultimate bbq buffet by Aria

Recipes, menus and ideas
for a popular bbq event!
Salad bar
Ντοματίνια τσέρι, αγγούρι, ελιές,

Κους κους με ψητό κολοκυθάκι,
εσπεριδοειδή και βασιλικό

καρότο, φύτρες φασολιών,

b

ραπανάκι, βινεγκρέτ λαδολέμονου

Πολίτικη σαλάτα με πράσινες ελιές,
καρύδια και ρόδι

και βινεγκρέτ βαλσάμικου

b

b

Ψητό κοτόπουλο με ραντίτσιο,
μάραθο και καρύδια

Σαλατα με μελιτζάνα, πατάτα, ντομάτα

b

Ρεβίθια, ελιές, φρέσκο κρεμμυδάκι,
λιαστή ντομάτα και φέτα

YOUR CHOICE

b

Παραδοσιακή σαλάτα του Καίσαρα
με κρουτόν & ξεροψημένη πανσέτα

Δημιουργήστε τη δική σας
γαστρονομική εμπειρία
επιλέγοντας το bbq μπουφέ
της αρεσκείας σας

b

Καπνιστή μελιτζάνα, φακές και γιαούρτι
με σουσάμι

b

Σαλάτα «Caprese» με μοτσαρέλα, ντοματίνια
βελανίδι, baby βασιλικό κι ελαιόλαδο

Χωριάτικη σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι,

b

ελιές και φέτα (χωρίς γλουτένη, V)

Ιταλική λαχανοσαλάτα με κρεμώδη υφή

b

b

Σαλάτα με baby σπανάκι, αμύγδαλα,
ρίγανη και βινεγκρέτ από εσπεριδοειδή,
μέλι και μουστάρδα

Καπνιστή μελιτζάνα με γιαούρτι,
σκόρδο και ισπανικό κρεμμύδι

b

b

Κλασική σαλάτα με πατάτα και αυγό

Σαλάτα με καραμελωμένο σύκο,

b

Σαλάτα με ψητή κολοκύθα και βινεγκρέτ
γιαουρτιού με μέλι

πορτοκάλι και φέτα (εποχιακή)

b

b

Ψητά κολοκυθάκια με δυόσμο

Αρχαία ελληνική σαλάτα με ρύζι
και κεράσια (εποχιακή)

και αμύγδαλα
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Main dishes - Meat & fishΚοτόπουλο yakitori
με μπαχαρικα togarashi

Λουκάνικο με πορτοκάλι και πράσο

b

Αρνίσια παϊδάκια με γιαούρτι
και φρέσκο τσίλι

b

Ψητό μπούτι κοτόπουλου
μαριναρισμένο σε σκόρδο
& μπαχαρικά

b
Σουβλάκι με ψητές γαρίδες

b

b

Χοιρινό καρέ μαγειρεμένο sous vide

Αρνίσιο κιλότο με κόλιανδρο
και πιπεριά chipotle

b
Κεμπάπ του χασάπη

b

b

Ψητή ταλιάτα μόσχου και dressing
με ντομάτα και πράσινο τσίλι

Σουβλάκια κοτόπουλου shawarma
με σως μουστάρδας και σκόρδου

b

b

Σολομός BBQ με αγγούρι και labneh

Γαρίδες ΒΒQ

Side dishes
Πατάτες ογκρατέν με λιαστή ντομάτα

Ψητό καλαμπόκι στη σχάρα

b

b

Λαχανικά του μπαξέ (χωρίς γλουτένη,
χωρίς γαλακτοκομικά, vegan)

Κριθαράκι φούρνου
με μοτσαρέλα και ρίγανη

b

b

Πουρές πατάτας με confit σκόρδου
& σχοινόπρασο (χωρίς γλουτένη, V)

Γίγαντες φούρνου
με ντομάτα, άνηθο και φέτα

b

b

Πατάτες ογκρατέν με παρμεζάνα

Ψητές πατάτες με ρίγανη, λεμόνι
και μουστάρδα

b

Creole ratatοuille
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Desserts
Crème brûlée με γεύση βανίλια

Νew York cheesecake με φράουλες

b

b
Ποικιλία φρούτων & μούρων
(χωρίς γλουτένη, χωρίς γαλακτοκομικά)

Μπακλαβαδάκια με φιστίκι Αιγίνης

b

b

Πανακότα με γιαούρτι βανίλια,
φρέσκα μούρα κι ελληνικό μέλι

Cheesecake καρότο

b

b

Αποδομημένη μαρέγκα λεμονιού

Πουτίγκα με σοκολάτα, φουντούκι
και κρέμα βανίλιας

b
Τάρτα φράουλας

b

b

Αχλάδι ποσέ με σοκολάτα gianduja
και σαφράν

Κρέμα καραμέλας με crumble αχλαδιού
και ποπκόρν

b

b

Τάρτα σοκολάτας και dulce de lecce

Brownies με ταχίνι και χαλβά

b

b

Crème brûlée με kahlúa και χουρμάδες

Πουτίγκα με σοκολάτα και amaretti

Upgrade your bbq buffet!
Make the difference..
Donut station
Λουκουμάδες με ελληνικό μέλι και καρύδια

b
Carving station
Μοσχάρι Wellington
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