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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - Delivery
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2018 - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2019
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ FINGER FOOD
ΟΡΕΚΤΙΚΑ (Τιμή ανά τεμάχιο, ελάχιστη παραγγελία 10 τεμάχια ανά είδος)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Spring roll με γλυκόξυνη sauce (v) € 1,10
Sweet & sour chicken spring roll € 1,40
Πουγκάκι Won Ton με τυρί (v) € 1,10
Πουγκάκι κοτόπουλο με κάρυ € 1,40
Vegetarian samosa (v) € 1,00
Mozzarella stick με dip λιαστής τομάτας (v) € 1,80
Μίνι πιτσάκια με μοτσαρέλα & ζαμπόν σε ρολάκια € 1,00
Χειροποίητα πιτάκια: Τυροπιτάκι / Κρεατοπιτάκι/Λουκανικοπιτάκι/Χορτοπιτάκι (v)
Πρασοπιτάκι (v) / Σπανακοτυροπιτάκι (v) € 1,10
9. Κροκέτα μπρόκολου με dip ροκφόρ (v) € 1,50
10. Κροκέτα πατάτας με dip cheddar και μπέικον € 1,80
11. Πατατούλα baby γεμιστή με τυρί και μπέικον € 1,20 /ή/ με μους καπνιστού
σολομού και άνηθο (v) € 1,50

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ – ΜΠΟΜΠΕΣ - ΤΟΡΤΙΓΙΕΣ
(Τιμή ανά τεμάχιο, ελάχιστη παραγγελία 10 τεμάχια ανά είδος )
1. Μίνι μπριός με καπνιστό σολομό, μαγιονέζα (v) € 1,70
2. Μίνι μπριός με μοτσαρέλα, τομάτα και βασιλικό (v) € 1,50
3. Μπόμπα (περίπου 30 κομμάτια) με: Μους ροκφόρ – μαρούλι (v) ή τονοσαλάτα – λόλα (v)
4. ή γαλοπούλα – τυρί ή ζαμπόν – τυρί € ή σαλάμι – τυρί € 17,00
 Με καπνιστό σολομό Σκωτίας - μαγιονέζα – λόλα (v) € 22,00
5. Τορτίγια με καπνιστή γαλοπούλα ή καπνιστό ζαμπόν, λαχανικά και cream
cheese € 3,20

ΚΡΥΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ – ΚΑΝΑΠΕ – Delicatessen
(Τιμή ανά τεμάχιο, ελάχιστη παραγγελία 10 τεμάχια ανά είδος)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Choux με mouse αλλαντικών και τυριών € 1,20
Choux με mouse καπνιστού σολομού / με καβούρι και μάνγκο / με πατέ foie gras € 1,50
Μίνι Προφιτερόλ με μους κατσικίσιου τυριού και τοματίνια με πέστο € 1,50
Mini éclair με γέμιση από καπνιστό σολομό ή καβουροσαλάτα ή μους καπνιστών
τυριών € 1,20
Ποικιλία από καναπεδάκια σε ταρταλέτες ή σε μπρουσκετούλες με αλλαντικά, τυριά,
mouse σολομού, γαριδοσαλάτα € 1,00
Καναπεδάκια από πλιγούρι με Χριστουγεννιάτικη γέμιση και Philadelphia € 1,50
Κροστίνι με ρολάκι προσούτο γεμιστό με τυρί και σάλτσα κόκκινης πιπεριάς €1,50
Ποτηράκι αγγουριού με λευκό ταραμά ή καπνιστή μελιτζανοσαλάτα και πέρλες
ροδιού (v) € 1,20
Καλαθάκι τορτίγιας με σαλάτα αβοκάντο και αρωματισμένη γαρίδα σοτέ (v) € 1,50
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ΚΡΕΑΤΙΚΑ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
(Τιμή ανά τεμάχιο, ελάχιστη παραγγελία 10 τεμάχια ανά είδος)
1. Μπιφτεκάκι σχάρας από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά και μυρωδικά € 1,20
2. Κεφτεδάκι από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά και δυόσμο € 1,00
3. Χοιρινό σουβλάκι με λαδολέμονο (μεγάλο μέγεθος) € 1,70
4. Μίνι χοιρινό σουβλάκι με sauce teriyaki, μέλι & σουσάμι € 1,70
5. Μίνι χοιρινό σουβλάκι με λαδολέμονο € 1,50
6. Μίνι χοιρινό μπριζολάκι σχάρας με σάλτσα μουστάρδας € 1,70
7. Ψαρονέφρι σχάρας με σάλτσα μουστάρδας - μελιού (τεμάχιο) € 1,90
8. Σουβλάκι από μοσχαρίσιο φρέσκο κρέας € 1,90
9. Μίνι σουβλάκια κοτόπουλο με γλυκές πιπεριές € 1,40
10. Σουβλάκι κοτομπέικον (μεγάλο μέγεθος) € 1,80
11. Σουβλάκι Κοτόπουλο BBQ sauce (μεγάλο μέγεθος) € 1,80
12. Σουβλάκι κοτόπουλο μπούτι με sauce Delichef (μεγάλο μέγεθος) € 1,80
13. Φιλετάκι κοτόπουλο πανέ - chicken nugget € 1,20
14. Κροκέτα γαλοπούλας με sauce bbq € 1,40
15. Λουκάνικο χωριάτικο σχάρας σε stick με μουστάρδα € 1,20
16. Μίνι hot dog, συνοδεία από κέτσαπ και μουστάρδα € 1,70
17. Μίνι hamburger με τυρί & sauce € 1,70
Σημείωση: Όλες οι μπουκιές σερβίρονται σε bamboo stick

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ (Τιμή ανά τεμάχιο, ελάχιστη παραγγελία 10 τεμάχια ανά είδος)
1.
2.
3.
4.

Πουγκάκι Won Ton με γαρίδα ή με τυρί (v) € 1,10
Τραγανό πουγκάκι με θαλασσινά (v) € 1,50
Γαρίδα τυλιγμένη με σπαγγέτι πατάτας (v) € 2,50
Γαρίδα tempura (v) € 2,50

ΓΛΥΚΑ
(Τιμή ανά τεμάχιο, ελάχιστη παραγγελία 10 τεμάχια ανά είδος)
1. Μίνι Σοκολατόπιτα με αχνή ζάχαρη € 1,10
2. Μίνι Brownies με καρύδια βουτηγμένα σε σοκολάτα € 1,10
3. Μίνι Κορμός σοκολάτας € 1,80
4. Σφηνάκι σε κρυσταλλιζέ ποτηράκι με τις παρακάτω γεύσεις €1,40
a. Mους με γεύση Oreo,
b. Mε γεύση gingerbread,
c. Με μους λευκής σοκολάτας και κάστανο,
d. Πανακότα με φρούτα του δάσους,
e. Προφιτερόλ με σοκολάτα γάλακτος.
5. Τρουφάκι χιονισμένο € 1,00
6. Μίνι μελομακάρονα και μίνι κουραμπιέδες χειροποίητοι € 14 το κιλό (25-30 τεμ)
7. Μίνι μελομακάρονα βουτηγμένα στη σοκολάτα € 16 το κιλό (κατόπιν
παραγγελίας)
8. Βασιλόπιτα: Κατόπιν Παραγγελίας! € 14 το κιλό.
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Τα εδέσματα παραδίδονται σε σκεύη πολυτελείας μιας χρήσης.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε έμπειρο προσωπικό για την εξυπηρέτηση των
καλεσμένων σας και την επιμέλεια της εκδήλωσης σας, υπάρχει έξτρα χρέωση
€ 140 ανά σερβιτόρο και € 120 ανά βοηθό σερβιτόρου, για τις επίσημες αργίες, την
παραμονή και ανήμερα των εορτών.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι για οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία εκτός από τις
παραπάνω η χρέωση είναι € 80 ανά σερβιτόρο και € 60 ανά βοηθό σερβιτόρου
συμπεριλαμβάνεται η ασφάλιση τους.
Πλήρες σετ πολυτελούς εξοπλισμού για το στήσιμο του buffet: τραπέζι, λινά,
ρεσσό, καύσιμη ύλη, πιατέλες, λαβίδες, χαρτοπετσέτες, και ότι άλλο είναι απαραίτητο για
την άριστη διεξαγωγή του event – με επιπλέον χρέωση € 70.
Πολυτελής εξοπλισμός για καθιστό μπουφέ: Πλιάν καρέκλες με λευκό κάλυμμα ή
καρέκλες tiffany, Ροτόντες για 8-10-12 άτομα, λεύκα λίνα τραπεζομάντιλα, λευκές
πετσέτες, μαχαιροπίρουνα INOX, Πιάτα Πορσελάνης, Γυάλινα Ποτήρια, επιπλέον
επιβάρυνση € 4 ανά άτομο ( ελάχιστη χρεώση για 10 άτομα - €40) .
Σε περίπτωση που η παραγγελία σας είναι λιγότερη από € 220 τότε υπάρχει
επιβάρυνση Μεταφορικών €40 εντός Αττικής για τις επίσημες αργίες 25/12/18 &
26/12/18 & 01/01/19 & 06/01/19.
Για οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία εκτός από των παραπάνω η χρέωση των
μεταφορικών είναι € 30 εντός Αττικής.
Παραγγελίες για τα Χριστούγεννα έως και τις 21.12.18 και για την Πρωτοχρονιά έως
και τις 28.12.18.
Τρόπος Πληρωμής- Προκαταβολή 50% με την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας
και εξόφληση του υπολοίπου ποσού με την παραλαβή των εδεσμάτων.
Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.
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