Baptism
buffet
FOR THE MOST PRECIOUS
ΜOMENTS OF HER LIF E

At the bar
Φρέσκα λαχανικά με ντιπ

Παρμεζάνα με αποξηραμένα φρούτα
& τσιπς απο ζυμωτό ψωμί

Welcome appetizers
Σπανακοπιτάκια με φέτα

Μπρουσκέτες με ντομάτα heirloom,
φέτα, πέστο & έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
(χωρίς γλουτένη, V)

Ταρτάκια με καραμελωμένα κρεμμύδια,
ημίλιαστες ντομάτες και φέτα (V)
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Salads & starters
Salad bar με φρέσκιες σαλάτες και dressing

Σαλάτα ζυμαρικών με πένες
Ντοματίνια τσέρι, βασιλικός, κουκουνάρι, παρμεζάνα
Ντοματίνια τσέρι, αγγούρι, ελιές, καρότο, φύτρες φασολιών, ραπανάκι,
βινεγκρέτ λαδολέμονου & βινεγκρέτ βαλσάμικου

Σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι, ελιές & φέτα (χωρίς γλουτένη, V)
Ρεβίθια με ελιές, φρέσκο κρεμμυδάκι, λιαστές ντομάτες & φέτα
Παραδοσιακή σαλάτα του Καίσαρα με κρουτόν & ξεροψημένη πανσέτα
Σαλάτα Caprese με βουβαλίσια μοτσαρέλα, ντομάτα, baby βασιλικό & ελαιόλαδο
Ιταλική ή ασιατική λαχανοσαλάτα με κρεμώδη υφή
Σαλάτα ρόκα με χαλούμι & ρόδι
Ντολμαδάκια με αμπελόφυλλα
Τζατζίκι, ταραμοσαλάτα, μελιτζανοσαλάτα & φάβα
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Main dishes
Γεμιστό αρνίσιο μπούτι με πεπεροντσίνι
και βινεγκρέτ αρωματισμένη με μυρωδικά
Ψάρι της ημέρας σε κρούστα βασιλικού και κόλιανδρου.
Συνοδεύεται από πιλάφι με άρωμα λεμόνι
Μπουτάκια κοτόπουλου BBQ και πιλάφι με κουρκουμά
(χωρίς γλουτένη, χωρίς γαλακτοκομικά)
Κοκκινιστές γαρίδες με χαλούμι σε πήλινο σκεύος
Μοσχαρίσια μενταγιόν και πουρές
αρωματισμένος με τρούφα, και σως δεντρολίβανου

Side dishes
Κριθαράκι φούρνου με μοτσαρέλα και ρίγανη
Γίγαντες φούρνου με ντομάτα, άνηθο και φέτα
Ψητές πατάτες με ρίγανη, λεμόνι και μουστάρδα
Πιλάφι με λαχανικά
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Desserts
Πανακότα με γιαούρτι βανίλια, φρέσκα μούρα
και μέλι ελληνικής παραγωγής

Πουτίγκα με σοκολάτα, φουντούκι
και κρέμα βανίλιας

Αχλάδι ποσέ με σοκολάτα gianduja και σαφράν

Ποικιλία φρούτων και μούρων
(χωρίς γλουτένη, χωρίς γαλακτοκομικά)

Brownies με σοκολάτα και φραμπουάζ
(χωρίς γλουτένη)

Νew York cheesecake με φράουλες
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Upgrade your event
make the difference
Ποικιλία ορεκτικών
Ημίλιαστες πιπεριές πιμιέντο, μαριναρισμένες ελιές, φέτα,
λιαστές ντομάτες, αγκινάρα σε λάδι, χούμους, πιπεριές σε λάδι,
ντοματίνια τσέρι, μαρμελάδα σύκου, ελληνικά αλλαντικά,
κατσικίσιο τυρί, μοτσαρέλα αρωματισμένη με μυρωδικά

Ποικιλία αλλαντικών
Μοσχάρι ξηρής ωρίμανσης, σαλάμι Ουγγαρίας,
καπνιστό ζαμπόν με γλάσο μελιού, προσούτο Καλαβρύτων,
μορταδέλα, coppa (αλλαντικό από χοιρινή ωμοπλάτη),
ισπανικό chorizo, πίκλες, ντοματίνια τσέρι & pepperberry chutney

Ποικιλία ελληνικών τυριών
Γραβιέρα Αμφιλοχίας, λαδοτύρι, καλαθάκι Λήμνου,
ανθότυρο Αμφιλοχίας, μετσοβόνε, κατσικίσιο Τρίπολης,
πεκορίνο Αμφιλοχίας, κυδωνόπαστο, αποξηραμένα βερίκοκα,
ξηροί καρποί, σταφύλια και πιτούλες

Live cooking
Αρνίσιος ώμος αργοψημένος επί 7 ώρες.
Συνοδεύεται με τζατζίκι, αγγουράκι τουρσί και ντομάτα heirloom
ή
Ολόκληρο γουρουνόπουλο στη σούβλα
(Δεν συμπεριλαμβάνoνται στην τιμή του πακέτου)
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Celebration cake flavors
Chocolate mousse
Πλούσια σοκολατένια τούρτα με mousse και ganache βέλγικης σοκολάτας
Chocolate - caramel ganache
Λαχταριστή, πλούσια σοκολάτα με βελούδινη καραμέλα
Boston cream
A twist on the classic.
Κλασική crème pâtisserie με σταγόνες μαύρης σοκολάτας
Lemon mousse
Ανάλαφρη mousse λεμόνι με μια νότα πλούσιας κρέμας λεμονιού
Strawberries and cream
Μousse λευκής σοκολάτας με δαντέλες φρέσκιας φράουλας
Double caramel
Crème pâtisserie με πλούσια γεύση καραμέλα
& γλυκιά και αλμυρή κρέμα butterscotch
Cookies & cream
Eλαφριά mousse με γεύση μπισκότο
αναμεμειγμένη με τραγανές μπισκοτένιες μπουκιές
Cheesecake
Η κλασική σε όλους συνταγή cheesecake με τυρί κρέμα.
Απολαύστε το σκέτο, ή τολμήστε να το συνδυάσετε με φρέσκα φρούτα

Eπιλέξτε τη δική σας τούρτα σε γεύση και δημιουργία
με την υπογραφή του pastry chef μας.
Διατίθεται με extra χρέωση
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