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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ MENΟΥ
WELCOME DRINK
Gluehwein
(ζεστό κόκκινο κρασί, αρωματισμένο με κανέλα & γαρύφαλλο, πορτοκάλι & μέλι)
Καναπεδάκια με καπνιστό σολομό, άνηθο και lime
Λουκουμαδάκια τυριού με μέλι και καρύδια
ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΑΡΗ
Μίνι ψωμάκια σε ποικιλία γεύσεων

ΣΑΛΑΤΕΣ (2 είδη)
«Xmas Blossom» με ρόκα, iceberg, πολύχρωμες πιπεριές, κατίκι Δομοκού, μπέικον,
καβουρδισμένa cashew nuts & κουκουνάρι με dressing vinegraitte ροδιού
«New York» με λάχανο, μήλο, μαγιονέζα, καρύδι, καραμελωμένο μπέικον και κανέλα

ΠΛΑΤΟ ΜΕ ΤΥΡΙA
Ποικιλία από ελληνικά και εισαγόμενα τυριά
Συνοδεύονται με κριτσίνια και αποξηραμένα φρούτα

ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ (5 είδη)
Σουφλέ ζυμαρικών με sauce Carbonara
Πατατούλες “Baby” ολόκληρες ψητές με βούτυρο και φρέσκο θυμάρι
Μανιτάρια γεμιστά με τυρί και καπνιστό χοιρομέρι
Μοσχαρίσια Μπιφτεκάκια με chutney από τοματίνια Σαντορίνης
Παραδοσιακή Χριστουγεννιάτικη Γαλοπούλα
Συνοδεύεται με γέμιση από μοσχαρίσιο κιμά, κάστανα, κουκουνάρι

(σταφίδες προαιρετικά)

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ
Προφιτερόλ με σοκολάτα γάλακτος

Τιμή Xmas Μενού για 8-15 άτομα: € 35 ανά άτομο
Τιμή Xmas Μενού για 16-20 άτομα και πάνω: € 30 ανά άτομο
Τιμή Xmas Μενού για 21 άτομα και πάνω : € 25 ανά άτομο
Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α
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Σε περίπτωση που επιθυμείτε έμπειρο προσωπικό για την εξυπηρέτηση των
καλεσμένων σας, υπάρχει έξτρα χρέωση € 140 ανά σερβιτόρο και € 120 ανά βοηθό
σερβιτόρου, για τις παρακάτω ημερομηνίες: το βράδυ της Παραμονής Χριστουγέννων
24/12/17 & Ανήμερα των Χριστουγέννων 25/12/17 & την 2η Ημέρα των Χριστουγέννων
26/12/17 & για το βράδυ της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς 31/12/17 & Ανήμερα του
Νέου ΄Ετους 01/01/18.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι για οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία εκτός από τις
παραπάνω η χρέωση είναι € 80 ανά σερβιτόρο, € 60 ανά βοηθό σερβιτόρου και
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: Πλιάν καρέκλες με λευκό κάλυμμα, Ροτόντες για 8-10-12
άτομα, λεύκα λίνα τραπεζομάντιλα, λευκές πετσέτες, μαχαιροπίρουνα INOX, Πιάτα
Πορσελάνης, Γυάλινα Ποτήρια επιπλέον επιβάρυνση € 4 ανά άτομο.
Σε περίπτωση που η παραγγελία σας είναι λιγότερη από € 250 τότε υπάρχει
επιβάρυνση Μεταφορικών € 40 εντός Αττικής για τις επίσημες αργίες 25/12/17 &
26/12/17 & 01/01/18.
Για οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία εκτός από των παραπάνω η χρέωση των
μεταφορικών είναι € 30 εντός Αττικής.
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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