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Σαλάτες

Επιλέξτε 4 για 16 κατά άτομο

Επιλέξτε 5 για 18 κατά άτομο

Επιλέξτε 6 για 20 κατά άτομο

salad bar

Ντοματίνια τσέρι, αγγούρι, ελιές, καρότο, φύτρες φασολιών, ραπανάκι,

βινεγκρέτ λαδολέμονου και βινεγκρέτ μπαλσάμικου  

Σαλάτα με πλιγούρι και παντζάρι 

Σαλάτα με μελιτζάνα, πατάτα, ντομάτα και αυγό

Χωριάτικη σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι, ελιές και φέτα (χωρίς γλουτένη, V)

Σολομός tataki με dressing από χυμό λεμόνι, σόγια & λάιμ 

(χωρίς γλουτένη, χωρίς γαλακτοκομικά)

Ψητό κοτόπουλο με ραντίτσιο, μάραθο και καρύδια

Ρεβίθια με ελιές, φρέσκο κρεμμυδάκι, λιαστές ντομάτες και φέτα

Παραδοσιακή σαλάτα του Καίσαρα με κρουτόν & ξεροψημένη πανσέτα

Σαλάτα Caprese με βουβαλίσια μοτσαρέλα, ντομάτα, baby βασιλικό & ελαιόλαδο

Σαλάτα ρόκα με χαλούμι και ρόδι

Ντολμαδάκια με αμπελόφυλλα

Σαλάτα με baby ρόκα, αχλάδι, φέτα και καρύδια 

Καψαλισμένο ψητό μπρόκολο με φέτα και dressing ψητού λεμονιού 

Σαλάτα με ψητή κολοκύθα και βινεγκρέτ γιαουρτιού με μέλι

Πιλάφι με άγριο ρύζι, ξηρούς καρπούς και λεμόνι
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main dishes

Γεμιστό αρνίσιο μπούτι με πεπεροντσίνι και βινεγκρέτ αρωματισμένη με μυρωδικά

Μπουτάκια κοτόπουλου BBQ και πιλάφι με κουρκουμά (χωρίς γλουτένη, χωρίς γαλακτοκομικά)

Γαρίδες κοκκινιστές με χαλούμι σερβιρισμένες σε πήλινο σκεύος

Ψάρι ημέρας σε κρούστα βασιλικού και κόλιανδρου. Συνοδεύεται από πιλάφι με άρωμα λεμονιού 

Μοσχαρίσια μενταγιόν και πουρές αρωματισμένος με τρούφα και σως δεντρολίβανου

Χοιρινό κλέφτικο σε πήλινο σκεύος

Μεσογειακό στήθος κοτόπουλου γεμιστό με ελιές Καλαμών, λιαστές ντομάτες και φέτα

Ψητά αρνίσια παϊδάκια με γιαούρτι, φακές και chutney από φρέσκο τσίλι

Ταλιάτα βοδινού με σάλτσα ντομάτας και dressing με τσίλι και tamarid

Μπριζόλα BBQ με ψητά κρεμμύδια και μελιτζάνες

Φιλέτο σολομού με βινεγκρέτ μουστάρδας-μαϊντανού

Χοιρινό ρολό με μανιτάρια, λιαστές ντομάτες και ελιές

Σουβλάκια mixed grill (χοιρινά, μοσχαρίσια, κοτόπουλου) ψημένα στα κάρβουνα

Αρνάκι μπρεζέ με αγκινάρες, καρότα και κύμινο

Κεφτεδάκια με διάφορα μπαχαρικά σε σάλτσα ντομάτας με πράσινες ελιές

Σολομός teriyaki με baby bok choy και miso dressing
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Κριθαράκι φούρνου με μοτσαρέλα και ρίγανη

Γίγαντες φούρνου με ντομάτα, άνηθο και φέτα

Ψητές πατάτες με ρίγανη, λεμόνι και μουστάρδα

Πατάτες ογκρατέν με λιαστές ντομάτες

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

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

Πατάτες ογκρατέν με παρμεζάνα

Creole Ratatouille

SIDE DISHES
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Crème brûlée με γεύση βανίλια

Μπακλαβαδάκια με φιστίκι Αιγίνης 

Πανακότα με γιαούρτι βανίλια, φρέσκα μούρα και μέλι

Πουτίγκα με σοκολάτα, φουντούκι και κρέμα βανίλιας

Αχλάδι ποσέ με σοκολάτα gianduja και σαφράν

Τάρτα σοκολάτας και dulce de leche (από πλούσια σως καραμέλας) 

Crème brûlée με kahlúa και χουρμάδες

Νew York cheesecake με φράουλες

Ποικιλία φρούτων & μούρων (χωρίς γλουτένη, χωρίς γαλακτοκομικά)

Cheesecake καρότο

Αποδομημένη μαρέγκα λεμονιού

Τάρτα φράουλας

Κρέμα καραμέλας με crumble αχλαδιού και ποπκόρν

Brownies με ταχίνι και χαλβά

Πουτίγκα με σοκολάτα και amaretti

desserts
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«Kaiserschmarrn» 

Παραδοσιακό αυστριακό γλύκισμα

Καραμελωμένες τηγανίτες με σταφίδες και ρούμι, 

οργανικά αυγά, αλεύρι, ζάχαρη και βούτυρο. 

Σιντριβάνι σοκολάτας

Απολαύστε το θέαμα, το άρωμα και την ακαταμάχητη γεύση 

ενός καταρράκτη υπέροχης σοκολάτας. 

Βουτήξτε τα αγαπημένα σας εποχιακά φρούτα, marshmallow. 

(minimum 50 άτομα)

Λουκουμάδες με μέλι ελληνικής παραγωγής και καρύδια

live cooking stations
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upgrade your event

Butcher’s kebab με μοσχαρίσιο κιμά, μπαχαρικά & φρέσκα μυρωδικά

Shish kebab με γαρίδες, πικάντικη σαλάτα με πλιγούρι και σάλτσα ντομάτας

Αρνίσιος ώμος αργοψημένος για 7 ώρες. Συνοδεύεται με τζατζίκι,

αγγουράκι τουρσί και ντομάτα heirloom

Αρνί shawarma

Παέγια για χορτοφάγους 

(χωρίς γλουτένη, χωρίς γαλακτοκομικά) 

Παέγια εμπνευσμένη από τη Βαλένθια της Ισπανίας 

Τα φρέσκα θαλασσινά, το σαφράν και η πάπρικα είναι τα βασικά συστατικά 

αυτού του παραδοσιακού ισπανικού πιάτου.
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