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Tel: +30 210 3247719, +30 210 3247720 

Web: www.delichef.gr, E-Mail: info@delichef.gr 

 

 

 

 

Αρωματικός Καφές φίλτρου,  

Ζεστό Τσάι σε διάφορες γεύσεις  

Συνοδεύονται από γάλα, ζάχαρη, μαύρη ζάχαρη και ζαχαρίνη 

Χυμός πορτοκάλι, Νερό εμφιαλωμένο 

Πλατό με χειροποίητα παραδοσιακά κουλουράκια 

& cookies σοκολάτα βανίλια 

 

 

 

Αρωματικός Καφές φίλτρου,  

Espresso & Cappuccino, 

Ζεστό Τσάι σε διάφορες γεύσεις  

Συνοδεύονται από γάλα, ζάχαρη, μαύρη ζάχαρη και ζαχαρίνη 

Χυμός πορτοκάλι, Νερό εμφιαλωμένο 

Πλατό με χειροποίητα παραδοσιακά κουλουράκια 

& cookies σοκολάτα βανίλια 

 

 

 

Coffee Break 1 

 
 

Coffee Break 2 
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Αρωματικός Καφές φίλτρου,  

Espresso & Cappuccino, 

Ζεστό Τσάι σε διάφορες γεύσεις  

Συνοδεύονται από γάλα, ζάχαρη, μαύρη ζάχαρη και ζαχαρίνη 

Χυμός πορτοκάλι, Χυμός ανάμικτος,  

Λεμονάδα σπιτική με φύλλα δυόσμου 

Νερό εμφιαλωμένο 

Πλατό με χειροποίητα παραδοσιακά κουλουράκια & cookies σοκολάτα βανίλια 

Φρεσκοψημένο κέικ σε δύο γεύσεις βανίλια και σοκολάτα 

 

 

 

Αρωματικός Καφές φίλτρου,  

Espresso & Cappuccino, 

Ζεστό Τσάι σε διάφορες γεύσεις  

Συνοδεύονται από γάλα, ζάχαρη, μαύρη ζάχαρη και ζαχαρίνη 

Χυμός πορτοκάλι, Χυμός ανάμικτος, 

Σπιτική Λεμονάδα με φύλλα δυόσμου 

Νερό εμφιαλωμένο 

ΦΡΕΣΚΟΨΗΜΕΝΑ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 

Πλατό με χειροποίητα παραδοσιακά κουλουράκια & cookies σοκολάτα βανίλια 

Φρεσκοψημένο κέικ σε δύο γεύσεις βανίλια και σοκολάτα 

Μίνι κρουασάν βουτύρου και σοκολάτας  

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΑΚΙΑ 

Finger Sandwiches σε 3 διαφορετικές γεύσεις: 

 Καπνιστή γαλοπούλα, sauce και τυρί 

 Τομάτα, μοτσαρέλα και βασιλικό (V) 

 Μους ροκφόρ και μαρούλι (V) 

 

 

Coffee Break 3                                  

 
 

Coffee Break 4                                
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Tel: +30 210 3247719, +30 210 3247720 

Web: www.delichef.gr, E-Mail: info@delichef.gr 

 

TIPS ΓΙΑ ΤΑ COFFEE BREAK 

 

Μπορείτε να εμπλουτίσετε τo menu του coffee break σας, με τα παρακάτω είδη:  

 

 Μίνι Μπουγατσάκια με ζάχαρη άχνη και κανέλα, 

 Αφράτα muffins σε υπέροχες γλυκές & αλμυρές γεύσεις, 

 Μίνι donutsσε διάφορες γεύσεις, 

 Ποικιλία από μίνι πιτάκια, 

Τυροπιτάκια, Πιτσάκια, Λουκανικοπιτάκια, Πεϊνιρλάκια, Χορτοπιτάκια και άλλα 

 Ρολάκια αραβικής πίτας σε διάφορες γεύσεις, 

 Μίνι finger sandwiches σε διάφορες γεύσεις, 

 Mini hot dog, 

 Μini burger, 

  

 Μίνι ατομική σαλατούλα σε διάφορες γεύσεις  

  

 Φρέσκα φρούτα εποχής  

 Ποικιλία από μίνι γλυκάκια  

  

 Ατομικό μπουκαλάκι εμφιαλωμένο νερό(0,5 lt) 

 Αναψυκτικά κανονικά και Light  

 Φυσικό χυμό πορτοκάλι  

 Smoothies φρούτων  

 Smoothies λαχανικών  

 

 


