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ΣΤΟ BAR 

Χυμός πορτοκάλι,  

Αναψυκτικά κανονικά & Light 

(Coca cola, Coca cola Light, Fanta, Sprite)  

Νερό εμφιαλωμένο 

ΣΤΟ BUFFET 

Ποικιλία από Sticks φρέσκων λαχανικών με dip1.000 islands (V) 

Χειροποίητα τρίγωνα τυροπιτάκια με μους τυριών (V) 

Στριφτοπιτάκια με σπανάκι (V) 

 

Ποικιλία από Finger Sandwiches & Μπόμπες σε 3 γεύσεις: 

 Καπνιστή γαλοπούλα & cream cheese αρωματισμένο με βότανα 

 Τομάτα, μοτσαρέλα και βασιλικό (V) 

 Μους ροκφόρ και μαρούλι (V) 

 

ΓΛΥΚΑ 

Ποικιλία από γλυκάκια σε ποτηράκια 

 Mouse σοκολάτας 

 Mouse cookies Oreo 

 Mouse βανίλια - φράουλα 
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ΣΤΟ BAR 

Χυμός πορτοκάλι,  

Αναψυκτικά κανονικά & Light 

(Coca cola, Coca cola Light, Fanta, Sprite)  

Νερό εμφιαλωμένο 

 

ΣΤΟ BUFFET 

ΚΡΥΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 

Σαλάτα «Του Καίσαρα» με καρδιές μαρουλιού, φιλέτο κοτόπουλο, flakes παρμεζάνας, 

κρουτόν και κλασικό dressing του Καίσαρα 

Mini Σουβλάκι Ιταλικής σαλάτας με τοματίνια, μοτσαρέλα, παρθένο ελαιόλαδο  

και pesto βασιλικού (V) 

Tortilla rolls με ποικιλία από τυριά και φίνα αλλαντικά 

ΖΕΣΤΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 

Spring rolls με λαχανικά και γλυκόξινη σάλτσα (V) 

Σουβλάκι από τρυφερό κοτόπουλο με λαχανικά  

και Dressing Delichef σε bamboo stick 

Mini Χοιρινά σουβλάκια με teriyaki, μέλι και σουσάμι 

Αφράτα μπιφτεκάκια από φρέσκο κιμά με BBQ sauce 

Όλα τα κρεατικά συνοδεύονται με πιτούλες ψημένες στη σχάρα 
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ΣΤΟ BAR 

Χυμός πορτοκάλι,  

Αναψυκτικά κανονικά & Light 

(Coca cola, Coca cola Light, Fanta, Sprite)  

Νερό εμφιαλωμένο 

 

ΣΤΟ BUFFET 

 

ΚΡΥΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 

Σαλάτα του «Chef» με λαχανικά εποχής, τυρί, ζαμπόν, αυγό και σάλτσα 1.000 νησιά 

«Πατατοσαλάτα» με καραμελωμένο μπέικον, σέλινο, ψιλοκομμένα αγγουράκια τουρσί 

και λιαστές τομάτες με σος μαγιονέζας και μουστάρδας 

Finger Sandwiches με καπνιστή γαλοπούλα, κίτρινο τυρί και sauce 

 

ΖΕΣΤΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ 

Ζυμαρικά-πένες με σάλτσα φρέσκιας τομάτας, γλυκές πιπεριές και μοτσαρέλα (V) 

Μίνι hamburger με τυρί και sauce cocktail 

Σνιτσελάκια από φιλέτο κοτόπουλο με bbq sauce 

Μίνι χοιρινά σουβλάκια με μοσχολέμονο και φρέσκια ρίγανη 

Πιτούλες ψημένες στα κάρβουνα 

 

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ 

Φρέσκα φρούτα εποχής 
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ΣΤΟ BAR 

Χυμός πορτοκάλι,  

Αναψυκτικά κανονικά & Light 

(Coca cola, Coca cola Light, Fanta, Sprite)  

Νερό εμφιαλωμένο 

 

ΣΤΟ BUFFET 

 

ΚΡΥΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 

Σαλάτα του «Chef» με λαχανικά εποχής, τυρί, ζαμπόν, αυγό και σάλτσα 1.000 νησιά 

«Ελληνική» με τοματίνια, αγγούρι, πράσινη πιπεριά, κρεμμύδι,  

ελιές & κρητικές κριθαρομπουκιές (V) 

Ποικιλία από Finger Sandwiches, Tortilla rolls & Brioche 

 Ρολάκια Τορτίγιας με κοτόπουλο, τυρί και σαλάτα κηπουρού 

 Brioche με Τομάτα μοτσαρέλα και βασιλικό (V) 

 Finger Sandwiches με ζαμπόν,τυρί & sauce 

 

ΖΕΣΤΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 

Μίνι χειροποίητα πιτσάκια 

Χειροποίητα τρίγωνα τυροπιτάκια με μους τυριών (V) 

Μίνι hamburger με τυρί και sauce cocktail 

Φιλετάκια κοτόπουλο με bbq sauce 

Χοιρινά φιλετίνια μαριναρισμένα με μουστάρδα και δενδρολίβανο 

Πατατούλες φούρνου με ελαιόλαδο και φρέσκο θυμάρι (V) 

 

ΓΛΥΚΑ 

Ποικιλία από γλυκάκια σε ποτηράκια 

 Mouse σοκολάτας 

 Mouse cookies Oreo 

 Mouse βανίλια - φράουλα 

 Πανακότα με καραμέλα 
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