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B A R  

Σπιτική Λεμονάδα με φύλλα δυόσμου, 

Χυμός πορτοκάλι,                     

Αναψυκτικά κανονικά και light,  

Εμφιαλωμένο Νερό  

 

ΚΡΥΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ (4 είδη) 

Brioche με τομάτα, μοτσαρέλα και βασιλικό (v) 

Ρολάκια τορτίγιας με κοτόπουλο, τυρί και σαλάτα κηπουρού 

Μίνι σαντουιτσάκια με μους καπνιστού σολομού και αγγούρι (v) 

Ποικιλία από χειροποίητα καναπεδάκια με τυριά και αλλαντικά  

ΓΛΥΚΑ (4 είδη) 

Ποικιλία από γλυκάκια σε ποτηράκια 

 Mouse σοκολάτας γάλακτος  

 Μπισκοτίνο με κομμάτια Oreo 

 Βανίλια – φράουλα 

  Προφιτερόλ 
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B A R  

Fruit punch με αφρώδη οίνο, 

Σπιτική Λεμονάδα με φύλλα δυόσμου, 

Χυμός πορτοκάλι,                     

Αναψυκτικά κανονικά και light,  

Εμφιαλωμένο Νερό 

 

ΚΡΥΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ (3 είδη) 

Ελληνική Σαλατούλα σε stick με τομάτα, αγγούρι & πράσινη πιπεριά (v) 

Μίνι σαντουιτσάκια με καπνιστή γαλοπούλα, cream cheese και δροσερά λαχανικά 

Brioche με τομάτα, μοτσαρέλα και βασιλικό (v) 

 

ΖΕΣΤΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ (5 είδη) 

Χειροποίητη πίτσα με τυριά και αλλαντικά ή με λαχανικά και τοματίνια (v) 

Χοιρινές μπουκιές με μέλι και μουστάρδα σε bamboo stick 

Σουβλάκι κοτόπουλο με τρίχρωμες πιπεριές 

Loll pop μπιφτεκάκι με bbq sauce  

Πιτούλες ψημένες στα κάρβουνα (v) 

 

ΓΛΥΚΑ (4 είδη) 
Ποικιλία από γλυκάκια σε ποτηράκια 

 Mouse σοκολάτας γάλακτος  

 Μπισκοτίνο με κομμάτια Oreo 

 Βανίλια – φράουλα 

 Προφιτερόλ 
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B A R  

Fruit punch με αφρώδη οίνο, 

Σπιτική Λεμονάδα με φύλλα δυόσμου, 

Χυμός πορτοκάλι,                    

Αναψυκτικά κανονικά και light,  

Εμφιαλωμένο Νερό 

 

ΚΡΥΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ (4 είδη) 

Sticks φρέσκων λαχανικών σε ποτηράκια με sauce (v) 

Μίνι σουβλάκι Ιταλικής σαλάτας με τοματίνια, μοτσαρέλα,  

παρθένο ελαιόλαδο και pesto βασιλικού (v) 

Μίνι σαντουιτσάκια με καπνιστή γαλοπούλα, sauce και τυρί 

Ρολάκι τορτίγιας με δροσερά λαχανικά και μους καπνιστού σολομού (v) 

ΖΕΣΤΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ (6 είδη) 
Χειροποίητοι λουκουμάδες τυριών (v) 

Spring rolls με γλυκόξυνη sauce (v) 

Loll pop μπιφτεκάκι με bbq sauce  

Σουβλάκι κοτόπουλο μαριναρισμένο με φρέσκα μυρωδικά,  

συνοδεύεται από σάλτσα μουστάρδας 

Χοιρινά σουβλάκια με μοσχολέμονο και φρέσκια ρίγανη 

Πιτούλες ψημένες στα κάρβουνα (v) 

 

ΓΛΥΚΑ (4 είδη) 

Ποικιλία από γλυκάκια σε ποτηράκια 

 Mouse σοκολάτας γάλακτος  

 Μπισκοτίνο με κομμάτια Oreo 

 Βανίλια – φράουλα 

 Προφιτερόλ 
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B A R  
Cocktail Σαμπάνιας, 

Κρασί εμφιαλωμένο λευκό και κόκκινο, 

Σπιτική Λεμονάδα με φύλλα δυόσμου, 

Χυμός πορτοκάλι,                     

Αναψυκτικά κανονικά και light,  

Εμφιαλωμένο Νερό  

ΚΡΥΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ (3 είδη) 
Μίνι σουβλάκι Ιταλικής σαλάτας με τοματίνια, μοτσαρέλα,  

παρθένο ελαιόλαδο και pesto βασιλικού (v) 

Ρολάκια καπνιστού σολομού με μους αβοκάντο (v) 

Tramezini με prosciutto di Parma, παρμεζάνα, ρόκα και λάδι τρούφας 

ΠΛΑΤΩ ΜΕ ΤΥΡΙΑ (4 είδη) 
Ποικιλία από ελληνικά και εισαγόμενα τυριά  

Συνοδεύονται με φρούτα εποχής και κριτσίνια 

 

 

 

 

 
 

ΖΕΣΤΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ (6 είδη) 

Τορτίγια με χοιρινό teriyaki, καλαμπόκι και γλυκές πιπεριές 
Μανιτάρια γεμιστά με λαχανικά και γραβιέρα Κρήτης (v) 

Τοματοκεφτέδες με δυόσμο (v) 

  

Αφράτα κεφτεδάκια σε bamboo stick με τοματίνι  

μαριναρισμένο σε pesto λιαστής τομάτας   

Φιλετάκια κοτόπουλο με μουστάρδα Dijon 

Πατατούλες στρογγυλές ψητές με άρωμα δενδρολίβανο(v) 

ΓΛΥΚΑ (7 είδη) 
Καροτσάκι παγωτού, παρακαλούμε επιλέξτε 3 από τις παρακάτω γεύσεις 

Βανίλια, σοκολάτα, φράουλα, στρατσιατέλα, φιστίκι, μπανάνα 

Συνοδεύεται από κυπελάκια, χωνάκια και ποικιλία από σιρόπια 

Ποικιλία από γλυκάκια σε ποτηράκια (4 γεύσεις) 

 Mouse σοκολάτας γάλακτος  

 Μπισκοτίνο με κομμάτια Oreo 

 Βανίλια – φράουλα 

 Προφιτερόλ 

MENΟΥ 4 


