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Χριστουγεννιάτικο Finger Food Μενού
WELCOME DRINK
Gluehwein
(ζεστό κόκκινο κρασί, αρωματισμένο με κανέλα & γαρύφαλλο, πορτοκάλι & μέλι)

ΣΤΟ BAR
Κρασί εμφιαλωμένο λευκό και κόκκινο, Mπύρες,
Αναψυκτικά κανονικά & light
Chips πατατάκια με πάπρικα

ΚΡΥΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ (4 είδη)
Ποτηράκι αγγουριού με καπνιστή μελιτζανοσαλάτα και κορφές μαϊντανού (v)
Μίνι Προφιτερόλ με μους κατσικίσιου τυριού και τοματίνια με πέστο
Ταρταλέτες με καπνιστή γαλοπούλα, κίτρινο τυρί και πέρλες ροδιού
Καναπέ με καπνιστό σολομό και άνηθο σε κουταλάκι (v)

ΖΕΣΤΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ (5 είδη)
Ρολάκια τορτίγιας με χοιρινό teriyaki και λαχανικά
Σουβλάκιa κοτόπουλου με λαχανικά και soya sauce
Συνοδεύονται με πιτούλες ψημένες στη σχάρα (v)
Αφράτα κεφτεδάκια με dip BBQ sauce
Κροκέτες πατάτας με τυρί cheddar και μπέικον
Spring rolls με sweet chili sauce (v)

ΓΛΥΚΑ

(3 είδη)

Ποικιλία από εορταστικά γλυκά σε ποτηράκια
Μίνι Προφιτερόλ με σοκολάτα γάλακτος
Μους λευκής σοκολάτας με κάστανο
Τρουφάκια χιονισμένα

 Κόστος Μενού & ποτών: €18 ανά άτομο (ελάχιστη παραγγελία 15 άτομα)

Tel: +30 210 3247719-20, +30 210 3245557
Web: www.delichef.gr, E-Mail: info@delichef.gr
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Πρωτοχρονιάτικο Finger Food Μενού
WELCOME DRINK
Cocktail Σαμπάνιας με άρωμα εξωτικών φρούτων

ΣΤΟ BAR
Κρασί εμφιαλωμένο λευκό και κόκκινο, Mπίρες,
Αναψυκτικά κανονικά και light
Τραγανές τορτίγιες αρωματισμένες με γλυκιά πάπρικα & dip τυριού (v)

ΣΑΛΑΤΕΣ - ΚΡΥΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ (4 είδη)
«Πράσινη σαλάτα» με ανάμεικτα λαχανικά, τοματίνια cherries, καβουρδισμένα κουκουνάρια,
sticks αποξηραμένου φρούτου, flakes γραβιέρας, πέρλες ροδιού
και vinaigrette βαλσάμικο- μέλι (v)
Σφηνάκι Ιταλικής σαλάτας με τοματίνι, μοτσαρέλα και βασιλικό (v)
Open-face sandwich με καπνιστό σολομό, cream cheese και άνηθο (v)
Mini croissant γεμιστά με μους καπνιστού τυριού, ζαμπόν fouantré και λόλα

ΠΛΑΤΟ ΜΕ ΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ (6 είδη)
Ποικιλία από εκλεκτά Τυριά και Αλλαντικά
Συνοδεύονται με κριτσίνια και φρούτα εποχής

ΖΕΣΤΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ (6 είδη)
Ρολάκια τορτίγιας με κοτόπουλο yakitori, γλυκές πιπεριές και καλαμπόκι
Χοιρινά σουβλάκια teriyaki με μέλι και σουσάμι
Μπουρεκάκια με λαχανικά & άρωμα κάρυ (v)
Μπιφτεκάκια γεμιστά με καπνιστό τυρί
Γαρίδες πανέ με sweet chili sauce (v)
Πατατούλες baby ψημένες με φρέσκο βούτυρο και δενδρολίβανο (v)

ΓΛΥΚΑ

(4 είδη)

Ποικιλία από εορταστικά γλυκά σε ποτηράκια
Μίνι Προφιτερόλ με σοκολάτα γάλακτος
Μους λευκής σοκολάτας με κάστανο
Τρουφάκια χιονισμένα
Μους καραμέλας
 Κόστος Μενού & ποτών: €23 ανά άτομο (ελάχιστη παραγγελία 15 άτομα)

Tel: +30 210 3247719-20, +30 210 3245557
Web: www.delichef.gr, E-Mail: info@delichef.gr
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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.
Τα εδέσματα παραδίδονται σε σκεύη πολυτελείας μιας χρήσης.
Πλήρες σετ πολυτελούς εξοπλισμού για το στήσιμο του buffet: τραπέζι, λινά, ρεσσό,
καύσιμη ύλη, σαλτσιέρες, πιατέλες, σαλατιέρες, 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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