Σελίδα 1 από 2 - ΓΑΜΗΛΙΟ ΜΕΝΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018

ΓΑΜΗΛΙΟ BUFFET 1
WELCOME DRINK: Καλωσορίζουμε τους καλεσμένους σας με δροσερά ποτά:
Cocktail σαμπάνιας με φρούτα εποχής
Αναψυκτικά κανονικά & light, Νερό
Περαστά ορεκτικά με το ποτό:
Καναπεδάκια με τυριά και αλλαντικά
Spring rolls με sweet chili sauce

ΣΤΟ ΜΠΟΥΦΕ
ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΑΡΗ
Ψωμάκια σε ποικιλία γεύσεων

ΚΡΥΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ
ΣΑΛΑΤΕΣ (4 είδη)
«Ελληνική» με τοματίνια, αγγούρι, πράσινη πιπεριά, κρεμμύδι,
ελιές & Κρητικές κριθαρομπουκιές
«Μεσογειακή» με φύλλα σαλάτας, ρόκα, τριμμένη μοτσαρέλα, ξινόμηλο, καρύδι,
κουκουνάρι, ξανθή σταφίδα και vinaigrette μελιού & βαλσάμικου
«Σαλάτα με κους κους» λαχανικά μαριναρισμένα σε εσπεριδοειδή, κρεμμύδι, τοματίνια
και αρωματικό λάδι κόλιανδρου
«Diamond» καρέ ψητών λαχανικών, μαριναρισμένα σε λάδι βασιλικού, ζυμαρικά,
τομάτα, κίτρινο τυρί, κύβοι αλλαντικών & sauce μαγιονέζας - πάπρικας

ΠΛΑΤΟ ΜΕ ΤΥΡΙΑ
Ποικιλία από ελληνικά και εισαγόμενα τυριά
Συνοδεύονται με φρούτα εποχής και κριτσίνια

ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ (4 είδη)
Πένες Ναπολιτέν, με φρέσκια τομάτα και βασιλικό
(ή οποίο άλλο ζυμαρικό/σάλτσα της επιλογής σας)
Παραδοσιακή Χορτόπιτα σε χειροποίητο φύλλο
Πατατούλες φούρνου με λεμόνι και θυμάρι
Ρύζι με φρέσκα λαχανικά και καλαμπόκι
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Σελίδα 2 από 2 - ΓΑΜΗΛΙΟ ΜΕΝΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018

Συνέχεια

ΓΑΜΗΛΙΟ BUFFET 1

ΚΥΡΙΩΣ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΙΚΑ (4 είδη)
Φιλέτο & μπουτάκια κοτόπουλο με εξωτική σάλτσα γιαουρτιού
αρωματισμένη με μουστάρδα
Αφράτα μπιφτεκάκια στη σχάρα από φρέσκο κιμά με δροσερή σάλτσα Caponata
Αρνάκι κλέφτικο ψημένο στη λαδόκολλα με τοματίνια Σαντορίνης και κονφί σκόρδου
ή
Μοσχαράκι κατσαρόλας με sauce ratatouille
(επιλέξτε αρνάκι ή μοσχαράκι)

CARVING STATION
Ο chef τεμαχίζει παρουσία σας
Χοιρινό μπούτι ολόκληρο ψημένο στο φούρνο με τους ζωμούς του
Συνοδεύεται από σάλτσες, μουστάρδας & Barbeque

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ (3 είδη)
Φρέσκα καθαρισμένα φρούτα εποχής σε πλατό
Γαμήλια τούρτα παρουσίασης σε διάφορα σχέδια,
Σερβίρεται στους νεόνυμφους με σαμπάνια.
Ατομικές πάστες για τους καλεσμένους σε γεύση της επιλογής σας
Λουκουμάδες με μέλι κανέλα και τριμμένο καρύδι

ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΤΩΝ
Εμφιαλωμένο κρασί Λευκό «Mοσχοφίλερο» & Ερυθρό «Aγιωργίτικο», Μπίρες,
Αναψυκτικά κανονικά & light, Εμφιαλωμένο νερό
Όλα τα ποτά είναι σε απεριόριστη κατανάλωση
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