turn your lunch into a unique experience!
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DESSERTS
Τάρτα σοκολάτας με dulce de lecce
Cheesecake με καρύδια πεκάν
Ποικιλία φρούτων & μούρων
(χωρίς γλουτένη, χωρίς γαλακτοκομικά)
Μηλόπιτα με crumble μπισκότων anzac

HOT PLATES
Κριθαράκι φούρνου
με μοτσαρέλα & ρίγανη
Παραδοσιακό χοιρινό κλέφτικο
σερβιρισμένο σε tagine
Μεσογειακό στήθος κοτόπουλου
γεμιστό με ελιές καλαμών,
λιαστή ντομάτα και φέτα
Λαχανικά του μπαξέ
(χωρίς γλουτένη,
χωρίς γαλακτοκομικά, vegan)

COLD PLATES
Σαλάτα με baby ρόκα, αχλάδι, φέτα και καρύδια
Καψαλισμένο μπρόκολο με φέτα crumble και
dressing ψητού λεμονιού

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

Καπνιστή μελιτζάνα με φακές, γιαούρτι και σουσάμι
Σαλάτα panzanella Τοσκάνης
Σαλάτα με φασόλια cannellini, μαϊντανό και λεμόνι
Σαλάτα ζυμαρικών με chorizo, ντομάτα και ρόκα
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Passion and passionate people
drive everything we do.

Exceptional blend of passion
and culinary expertise.
Team

COLD PLATES
Salad bar με φρέσκιες σαλάτες
και dressing
Ντοματίνια τσέρι, αγγούρι, ελιές,
καρότο, φύτρες φασολιών, ραπανάκι,
βινεγκρέτ λαδολέμονου και βινεγκρέτ
μπαλσάμικου

HOT PLATES
Κοτόπουλο tikka massala
με ρύζι μπασμάτι ατμού
Αρνίσια κεφτεδάκια σε tagine
με αυγό ποσέ

Σαλατα με μελιτζάνα, πατάτα και ντομάτα

Λαζάνια με σπανάκι & ρικότα,
σάλτσα ναπολιτέν και μπεσαμέλ (V)

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

Διάφορα σουβλάκια σχάρας
(χοιρινά, μοσχαρίσια, κοτόπουλου)

Παραδοσιακή σαλάτα του Καίσαρα
με κρουτόν & ξεροψημένη πανσέτα
Καπνιστή μελιτζάνα με γιαούρτι,
σκόρδο και ισπανικό κρεμμύδι

Ψητές πατάτες με ρίγανη, λεμόνι
και μουστάρδα
Ρύζι πιλάφι από την Πόλη

Κους κους με ψητό κολοκυθάκι,
εσπεριδοειδή και βασιλικό

Our “can do” attitude

Ρεβίθια με ελιές, φρέσκο κρεμμυδάκι,
λιαστή ντομάτα και φέτα

We deliver a memorable
experience

Commitment
Priority to exceed
your expectations and develop
a long-lasting relationship
built on trust

DESSERTS
Τάρτα λεμονιού με μασκαρπόνε
Στρούντελ με καραμελωμένα μήλα,
πεκάν και κανέλα
New York cheesecake με φράουλες
Τάρτα φράουλας
Brownies με ταχίνι και χαλβά
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UPGRADE YOUR EVENT
MAKE
THE DIFFERENCE!
carving
station
Σολομός BBQ
με αγγούρι και labneh

Ποικιλία ορεκτικών

Ποικιλία αλλαντικών

Ημίλιαστες πιπεριές
πιμιέντο,
μαριναρισμένες ελιές
και φέτα,
λιαστές ντομάτες,
αγκινάρα σε λάδι,
χούμους,
πιπεριές σε λάδι,
ντοματίνια τσέρι,
μαρμελάδα σύκου,
ελληνικά αλλαντικά,
κατσικίσιο τυρί,
μοτσαρέλα
αρωματισμένη
με μυρωδικά

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

(Δεν συμπεριλαμβάνoνται στην τιμή του πακέτου)

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