FINGER
C O C K
T A I L

C CKTAIL 1

AT THE BAR
Φρέσκα λαχανικά με dip σε κολοκύθα
Παρμεζάνα με αποξηραμένα φρούτα & chips από ζυμωτό ψωμί
Ανω των 100 ατόμων, η παρμεζάνα προσφέρεται σε κεφάλι 15 kg με το coltello της

COLD PLATES
Μπρουσκέτες με καραμελωμένα καρύδια, κατσικίσιο τυρί και μαρμελάδα σύκου
Gallete με κατσικίσιο τυρί και λεμόνι
Σαλάτα με καβούρι, δυόσμο, ροζ γκρέιπφρουτ και mousse καβουριού
Καπνιστός σολομός, blinis με μυρωδικά και crème fraîche εσπεριδοειδών

HOT PLATES
Ινδικά samosa λαχανικών και raita καρύδας με δυόσμο (vegan)
Πιτούλες με αρνάκι, γιαούρτι και ρόδι
Spring rolls λαχανικών με μάνγκο chutney
Τηγανητή πολέντα με dip απο γλυκό τσίλι και γιαούρτι (χωρίς γλουτένη, vegan)

DESSERTS
Θεματικό σοκολάτας και μέντας
Πανακότα γιαουρτιού με φρέσκα μούρα και μέλι από ελληνικούς παραγωγούς
Βonbon με καφέ και kahlúa
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C CKTAIL I1
AT THE BAR
Φρέσκα λαχανικά με dip σε κολοκύθα
Παρμεζάνα με αποξηραμένα φρούτα & chips από ζυμωτό ψωμί
Ανω των 100 ατόμων, η παρμεζάνα προσφέρεται σε κεφάλι 15 kg με το coltello της

COLD PLATES
Καπνιστός σολομός, τυρί μασκαρπόνε, πέρλες κρεμμυδιού τουρσί και τηγανητή κάπαρη
Ταρτάκια με μαρμελάδα κόκκινου κρεμμυδιού, μπλε τυρί, αχλάδι και καρυδάκι τουρσί
Μπρουσκέτες με ντομάτα heirloom, φέτα, pesto και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο (χωρίς γλουτένη, vegan)
Foie gras, καπνιστό στήθος πάπιας, δαμάσκηνο, brioche

HOT PLATES
Αραντσίνι με γέμιση και επικάλυψη απο παντζάρι με κατσικίσιο τυρί
Στρείδια σε κουρκούτι tempura με πουρέ βερίκοκου
Τηγανητές ελιές με πικάντικο γιαούρτι
Τραγανιστό κοτόπουλο με σως μουστάρδας-μαγιονέζας και άρωμα Ανδαλουσίας

DESSERTS
Ταρτάκια με mousse σοκολάτας
Crème brûlée με βανίλια (χωρίς γλουτένη)
Cheesecake με κατσικίσιο τυρί και μαρμελάδα κόκκινου κρεμμυδιού
Αποδομημένη μαρέγκα με λεμόνι
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C CKTAIL II1
AT THE BAR
Φρέσκα λαχανικά με dip σε κολοκύθα
Παρμεζάνα με αποξηραμένα φρούτα & chips από ζυμωτό ψωμί
Ανω των 100 ατόμων, η παρμεζάνα προσφέρεται σε κεφάλι 15 kg με το coltello της

COLD PLATES
Ψητά κολοκυθάκια, κατσικίσιο τυρί, λιαστές ντομάτες, καπνιστή μελιτζάνα και βασιλικός
Φρυγανισμένα ψωμάκια με rillete πάπιας, ζελέ μανταρινιού και αγγουράκι κορνισόν
Kαβουροδαγκάνες με πικάντικη μαγιονέζα
Καπνιστός σολομός, blinis με μυρωδικά και crème fraîche εσπεριδοειδών
Τόνος με σουσάμι και σάλτσα από μάνγκο και κόλιανδρο
Σαλάτα Νισουάζ σε χωνάκι

HOT PLATES
Blackened κόντρα φιλέτο, κρέμα horseradish, μαρμελάδα εσαλότ και baby νεροκάρδαμο
Τραγανές γαρίδες και καβούρια με λαχανοσαλάτα σόγιας
Πιτάκια με γέμιση από αρνάκι και καρότο
Αραντσίνι με βασιλικό, ελιές και λιαστή ντομάτα

DESSERTS
Sundae φράουλας
Εκλέρ με σοκολάτα & τζίντζερ
Πουτίγκα με σοκολάτα – φουντούκι και κρέμα βανίλιας
Γλειφιτζούρια από λεμόνι
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C CKTAIL IV
AT THE BAR
Φρέσκα λαχανικά με dip σε κολοκύθα
Παρμεζάνα με αποξηραμένα φρούτα & chips από ζυμωτό ψωμί
Ανω των 100 ατόμων, η παρμεζάνα προσφέρεται σε κεφάλι 15 kg με το coltello της

COLD PLATES
Ταρτάρ σολομού και sour cream mousse σε χωνάκι
Ιαπωνέζικο “Unagi Nigari”
Μαριναρισμένο φιλέτο τόνου με κριτσίνι
Μίνι μιλφέιγ μανιταριών (V)

HOT PLATES
Ψητά χτένια με ponzu dressing, ραπανάκια και baby κάρδαμο
Γαρίδες με καρύδα και sriracha αγιολί (χωρίς γλουτένη, χωρίς γαλακτοκομικά)
Μύδια teriyaki
Spring Rolls από αρνίσιο κότσι μπρεζέ, δεντρολίβανο και σως γιαουρτιού με δυόσμο

DESSERTS
Τάρτα σοκολάτας με αλμυρή καραμέλα
Αχλάδι ποσέ με σοκολάτα και σαφράν
“Reeces pieces” σοκολάτα με φιστικοβούτυρο
Ποικιλία από μίνι παγωτά
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UPGRADE
YOUR COCKTAIL
MAKE
THE DIFFERENCE...
“Curry pot”
Κάρι με ψάρι από τη Sri Lanka
Παραδοσιακό κοτόπουλο tikka,
raita αγγουριού και mini papadums
(χωρίς γλουτένη)
Philly Steak
Το φημισμένο σάντουιτς της Φιλαδέλφειας
Κόντρα φιλέτο, κρεμμύδια σοτέ
και έμενταλ σε μπαγκέτα
Μίνι μοσχαρίσια burgers, αγγουράκι τουρσί,
τυρί έμενταλ και σπιτική κέτσαπ

(Δεν συμπεριλαμβάνoνται στην τιμή του πακέτου)
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