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BUFFET ΒΑΠΤΙΣΗΣ 2 DELUXE
Welcome drink - Καλωσορίζουμε τους καλεσμένους σας με δροσερά ποτά:
Δροσερή λεμονάδα με φύλλα δυόσμου
Fruit Punch με αφρώδη οίνο
Αναψυκτικά κανονικά & light,
Χυμό πορτοκάλι, Νερό

ΣΤΟ ΜΠΟΥΦΕ
Το μοναδικά σχεδιασμένο Buffet συντελεί στην καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των καλεσμένων σας

Καλάθι του Φούρναρη
Ποικιλία από ατομικά ψωμάκια και Γαλλικές μπαγκέτες

ΚΡΥΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ / ΣΑΛΑΤΕΣ σε stand

(4 είδη)

«Κυκλαδίτικη Σαλάτα» με τοματίνια, αγγούρι, πράσινη πιπεριά, κρεμμύδι, κάπαρη, ελιές
& κριθαρομπουκιές (V)
«Μεσογειακό Tabouleh» με πλιγούρι, πλούσιο μαϊντανό, δυόσμο και ψιλοκομμένη
τομάτα (V)
«Πράσινη Σαλάτα» με ρόκα, πολύχρωμες λόλες, μαριναρισμένα ψητά λαχανικά σε
βαλσάμικο σύκου, ψητό μανούρι και τοματίνια Σαντορίνης (V)
«Σαλάτα Καίσαρα» με πανδαισία λαχανικών, φλοίδες παρμεζάνας, κρουτόν, φιλετίνια
κοτόπουλο και κλασσική dressing Caesar

ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ

(6 είδη)

Σκοπελίτικη παραδοσιακή τυρόπιτα με χειροποίητο φύλλο, μέλι & σουσάμι (V)
Πατάτες ψητές με την φλούδα και αρωματικό βούτυρο (V)
Μελιτζάνες ala Greca με σάλτσα τομάτας και φέτα (V)

PASTA & RISSOTO STATION
O chef ετοιμάζει παρουσία σας
Ριζότο με μανιτάρια, άρωμα τρούφας & flakes παρμεζάνας (V)
Πένες με Μεσογειακή σάλτσα & μπέικον
Ριγκατόνι με σάλτσα 4 τυριά (V)

Συνέχεια
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BBQ Stand ΚΡΕΑΤΙΚΑ

(4 είδη)

Ρολό από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά γεμιστό με τυριά & λαχανικά
συνοδεύεται με σάλτσα κρασιού και αρωματικών
ή
Μοσχαρίσια μπιφτεκάκια σχάρας συνοδεύονται με δροσερή
σάλτσα caponata siciliana με καραμελωμένα τοματίνια
(παρακαλούμε επιλέξτε ρολό ή μπιφτέκια)
Φιλέτο & μπουτάκια κοτόπουλο με honey mustard sauce
Σουβλάκι από λουκάνικα χωριάτικα με ψητά λαχανικά
Όλα τα κρεατικά συνοδεύονται με πιτούλες ψημένες στη σχάρα
Και 2 sauce σε βαζάκια, BBQ και μουστάρδας

CARVING STATION
Ο chef τεμαχίζει παρουσία σας
Παραδοσιακό χοιρινό μπούτι ολόκληρο, μαριναρισμένο
με Ελληνικά μπαχαρικά και μπύρα, σιγοψημένο στο φούρνο με τους ζωμούς του
και συνοδεύεται από σάλτσες μουστάρδας & Barbeque

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
Celebration Baptism Cake
Τούρτα Βάπτισης
Σερβίρετε στους γονείς και στους νονούς με σαμπάνια
Ατομικό γλυκό για τους καλεσμένους σε γεύση της επιλογής σας
με το μονόγραμμα του παιδιού σας
(βανίλια –σοκολάτα / βανίλια – φράουλα / μπισκότο oreo /σοκολάτα bitter /καραμέλα)
Λουκουμάδες με μέλι κανέλα και τριμμένο καρύδι

ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΤΩΝ
Εμφιαλωμένο κρασί λευκό & κόκκινο, μπίρες,
Αναψυκτικά κανονικά & light, Εμφιαλωμένο νερό
Όλα τα ποτά είναι σε απεριόριστη κατανάλωση
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