-30 άτομα-

Mini cheesecakes καπνιστού σολομού σε γερμανικό ψωμάκι
Αλμυρά croissants βουτύρου με roast beef, σπαράγγια και sauce tartare
Pasta tricolore με pesto βασιλικού
Classic super club wrap με κοτόπουλο, καπνιστό μπέικον,
αυγό, ντομάτα, μαρούλι & μαγιονέζα
Sandwich cake με ζαμπόν foué και τυρί emmental
Bocconcini mozzarella, tomato cherries & φύλλα βασιλικού
Φουρνιστά σπανακοτυροπιτάκια σε ζύμη κουρού
Mπιφτεκάκια γαλοπούλας με sauce dijonnaise

SWEET DELICACIES
Profiteroles σε ποτηράκια
Βασιλόπιτα 2022 με ολόκληρα καρύδια
& mix αρωματικών μπαχαρικών

Τιμή: 460 €

Συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

-30 άτομα-

Smoked salmon grazing board
Sandwich cake με ζαμπόν foué και τυρί emmental
Bocconcini mozzarella, tomato cherries & φύλλα βασιλικού
Duck pancakes με λαχανικά και plum sauce
Φουρνιστά σπανακοτυροπιτάκια με ζύμη κουρού
Κοτόπουλο yakıtori με σως teriyaki και μπαχαρικά togarashi
Μπιφτεκάκια με μαρμελάδα ντομάτας - βασιλικού
Paccheri pasta με μοσχαράκι ραγού

SWEET DELICACIES
Μini pavlova με φρούτα του δάσους
Churro rings πασπαλισμένα με καστανή ζάχαρη και κανέλα.
Bουτήξτε τα σε αυθεντική σοκολάτα fudge

Τιμή: 460 €

Συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

-30 παιδάκιαΣπιτικά chips πατάτας
Pita bread tower με καπνιστή γαλοπούλα και τυρί emmental
Κεφτεδάκια με δυόσμο, ντοματίνια και κύβους από τυρί cheddar
Mini cheese burgers
Pizza puffs με λουκάνικο και τυρί gouda
Φουρνιστά πιτάκια με τυρί φέτα σε ζύμη κουρού
Μac and cheese

SWEET DELICACIES
Cupcakes με frosting σε διάφορες γεύσεις
(βανίλια, σοκολάτα, φράουλα, καραμέλα,
cookies & φυστικοβούτυρο)

Τιμή: 385 €

Συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

-30 άτομα-

Guacamole dip με τραγανές tortilla
Mexican corn salad με καλαμπόκι, κόκκινα φασόλια, πολύχρωμες πιπεριές, φέτα & lime
Τortilla wrap με cream cheese, cheddar cheese & πιπεριές jalapeno
Chicken enchilada empanada
Τηγανιτά τυροπιτάκια με κοτόπουλο & sour cream dip
Βlooming quesadilla ring με κοτόπουλο, πολύχρωμες πιπεριές,
τυρί cheddar & spicy enchilada sauce
Spicy shrimp tapas με γαρίδες & mango
Grilled fajita chicken skewers με sauce chimichurri
Jalapeno popper bites με cream cheese, μπέικον & πιπεριές jalapeno
SWEET DELICACIES
Churro rings πασπαλισμένα με καστανή ζάχαρη και κανέλα
Bουτήξτε τα σε αυθεντική σοκολάτα fudge
Strawberry cheesecake tacos με cream cheese και φρέσκιες φράουλες

Τιμή: 550 €

Συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

-30 άτομα-

Sesame peanut noodles με λαχανικά
και soy sauce με φυστικοβούτυρο
Shrimp steamed dumplings με soy sauce
Salmon bites with wasabi mayo
Spring rolls με λαχανικά και γλυκόξινη sauce
Κοτόπουλο yakıtori με sauce teriyaki και μπαχαρικά togarashi
Duck pancakes με λαχανικά και plum sauce
Asian pulled pork wraps σε tortilla με thai peanut sauce
Won ton με καβούρι και γλυκόξινη sauce

SWEET DELICACIES
Matchamisu (Τiramisu με πράσινο τσάι)
Chinese mango pudding
Fortune cookies

Τιμή: 550 €

Συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

-30 άτομαPapadums με dip raita
Aloo chana chaat. Σαλάτα με ρεβύθια, πατάτα,
κόλιανδρο, κύμινο, chili
Tραγανό κοτόπουλο tandoori μαριναρισμένο σε mix μπαχαρικών
Samosas με λαχανικά & dip raita
Lamb rogan josh
Aρνάκι με curry & cashews σε Ινδικά πιτάκια
Mini vada pav bites
Burger λαχανικών με πατάτα και ινδικά μπαχαρικά
Mini chicken papadum bites. Ψητό κοτόπουλο με μπαχαρικά
και mango chutney σε Ινδικά πιτάκια
Γαρίδες tandoori σε stick

SWEET DELICACIES
Chocolate peda
Μπαλάκια σοκολάτας με αμύγδαλα και κάρδαμο
Kheer komola
Πουτίνγκα από γάλα με πορτοκάλι
Τιμή: 550 €

Συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

