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BUFFET ΒΑΦΤΙΣΗΣ 3 Deluxe
Welcome drink - Καλωσορίζουμε τους
καλεσμένους
σας με δροσερά ποτά:
€ 15 ανά
άτομο + ΦΠΑ
Δροσερή λεμονάδα με φύλλα δυόσμου ή
Bellini (χυμός ροδάκινο με αφρώδη οίνο)
Αναψυκτικά κανονικά & light,
Χυμό πορτοκάλι, Νερό
Περαστά ορεκτικά με το ποτό:
Spring rolls λαχανικών με γλυκόξινη σάλτσα
Τατραλέτες με γαριδοσαλάτα

ΣΤΟ ΜΠΟΥΦΕ
ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΑΡΗ
Μίνι ψωμάκια σε ποικιλία γεύσεων

ΚΡΥΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ
ΣΑΛΑΤΕΣ
«Του Καίσαρα» με μαρούλι, κοτόπουλο, παρμεζάνα, κρουτόν και caesar's dressing
«Ελληνική» με τοματίνια, αγγούρι, πράσινη πιπεριά, κρεμμύδι,
ελιές & κρητικές κριθαρομπουκιές
«Pasta salad» με ζυμαρικά. σάλτσα πέστο, λιαστή τομάτα και μπέικον
«Πολίτικη» με ψιλοκομμένο καρότο και πολύχρωμο λάχανο
με ελαιόλαδο και ξίδι (για τους χειμερινούς μήνες)
ή
«Ψητά Λαχανικά» στη σχάρα, μαριναρισμένα σε μπαλσάμικο
(για τους καλοκαιρινούς μήνες)

ΠΛΑΤΩ ΜΕ ΤΥΡΙΑ
Ποικιλία από ελληνικά και εισαγόμενα τυριά
συνοδεύονται με κριτσίνια και αποξηραμένα φρούτα

ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
Παραδοσιακή τυρόπιτα με χειροποίητο φύλλο
Σουφλέ λαχανικών “Ratatouille”
Πατάτες χωριάτικες στο φούρνο με ελαιόλαδο και λεμόνι
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Συνέχεια

BUFFET ΒΑΦΤΙΣΗΣ 3

PASTA & RISOTTO STATION
Ο Chef ετοιμάζει παρουσία σας
Πέννες a la Delichef με κρέμα, ζαμπόν, μανιτάρια και τυριά
ή Φαρφάλες με σάλτσα Pesto βασιλικού και λιαστή τομάτα
(παρακαλούμε επιλέξτε ζυμαρικά με sauce Delichef ή με pesto βασιλικού)
Risotto με φρέσκα μανιτάρια αρωματισμένο με λάδι τρούφας
ή Risotto με γαρίδες αρωματισμένες με ούζο
(παρακαλούμε επιλέξτε risotto με μανιτάρια ή με γαρίδες)

ΚΥΡΙΩΣ ΕΔΕΣΜΑΤΑ
Φιλέτο & μπουτάκια κοτόπουλο με sauce honey mustard
Αφράτα μπιφτεκάκια στη σχάρα από φρέσκο κιμά
Μοσχαράκι γάλακτος με σάλτσα μανιταριών
Αρνάκι γάστρας με μυρωδικά και λαχανικά

CARVING STATION (τεμαχίζεται παρουσία σας)
Χοιρινό μπούτι σιγοψημένο στο φούρνο με τους ζωμούς του
Συνοδεύεται από σάλτσες μήλου, μουστάρδας & Barbeque

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
Φρέσκα καθαρισμένα φρούτα εποχής σε πλατό
Μους σοκολάτας, Προφιτερόλ, Πανακότα και Μιλφέιγ
Λουκουμάδες με μέλι κανέλα και τριμμένο καρύδι
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