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 Finger Food - Delivery - Τιμοκατάλογος 

 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ  

Ορεκτικά   (Τιμή ανά τεμάχιο, ελάχιστη παραγγελία 10 τεμάχια ανά είδος) 

1. Spring roll με γλυκόξυνη sauce (v) ………………………………………………. € 1,10 

2. Πουγκάκι Won Ton με τυρί (v)      ……………………………………………….. € 1,10 

3. Πουγκάκι κοτόπουλο με κάρυ  ……………………………………………….. € 1,40 

4. Vegetarian samosa (v)    ……………………………….…………………….. € 1,00 

5. Mozzarella stick με dip λιαστής τομάτας (v)……..…………………………….. € 1,80 

6. Cigar με κοτόπουλο λαχανικά και ασιατική sauce……………………………. € 2,00 

7. Κολοκυθοκεφτέδες με dip γιαουρτιού ………………………………………  € 1,80 

8. Μίνι quiche Loraine ……………………………………………………………. € 2,00 

9. Χειροποίητα πιτάκια: ………………………………………………..  € 1,10 

Τυροπιτάκι / Κρεατοπιτάκι / Λουκανικοπιτάκι / Χορτοπιτάκι (v)  Πρασοπιτάκι (v) 

Σπανακοτυροπιτάκι (v)    /  πιτσάκι /      

10. Πατατούλα baby γεμιστή με τυρί cheddar και μπέικον…………………………..   € 1,20 

11. Πατατούλα baby γεμιστή με μούς καπνιστού σολομού (v) …………..…………   € 1,50 

Σαντούιτς-Μπόμπες-Τορτίγιες - Καναπεδάκια 

(Τιμή ανά τεμάχιο, ελάχιστη παραγγελία 10 τεμάχια ανά είδος ) 

1. Μίνι μπριός με καπνιστό σολομό, μαγιονέζα (v) …………………………….  € 1,70 

2. Μίνι μπριός με μοτσαρέλα, τομάτα και βασιλικό (v) ……………………….. € 1,50 

3. Ρολάκια Τορτίγιας  ………………………………………………………………. € 1,00 
με καπνιστή γαλοπούλα ή καπνιστό ζαμπόν, λαχανικά και cream cheese 

4. Ποικιλία από καναπεδάκια  ……………………………………………………….. € 1,20 
σε ταρταλέτες ή σε μπρουσκετούλες με αλλαντικά, τυριά, mouse σολομού, γαριδοσαλάτα 

5. Καναπεδάκια με Χριστουγεννιάτικη γέμιση και Philadelphia …………………….. € 1,70 

6. Μπόμπα (περίπου 25-30 κομμάτια) με: …………………………………………… € 17,00 
             Μους ροκφόρ – μαρούλι /ή /τονοσαλάτα – λόλα ή  γαλοπούλα – τυρί / ή/ ζαμπόν – τυρί ή σαλάμι – τυρί  

7. Μπόμπα (περίπου 25-30 κομμάτια) με σολομό………………………………….. € 22,00 

Κρεατικά (Τιμή ανά τεμάχιο, ελάχιστη παραγγελία 10 τεμάχια ανά είδος) 

1. Μπιφτεκάκι σχάρας………………………..……………………….…………….. € 1,20 

2. Κεφτεδάκι με δυόσμο ………………………….………………………………….. € 1,00 

3. Χοιρινό σουβλάκι χειροποίητο (μεγάλο μέγεθος)  ……………………………… € 1,70 

4. Μίνι χοιρινό σουβλάκι χειροποίητο με sauce teriyaki, μέλι & σουσάμι ………… € 1,70 

5. Μίνι σουβλάκια κοτόπουλο χειροποίητο με πιπεριές ………………………………. € 1,40 

6. Μίνι hot dog, συνοδεία από κέτσαπ και μουστάρδα ……………………….. € 1,70 

7. Μίνι hamburger με τυρί & sauce  ………………………………………………. € 1,70 

Θαλασσινά (Τιμή ανά τεμάχιο, ελάχιστη παραγγελία 10 τεμάχια ανά είδος) 

1. Πουγκάκι Won Ton με θαλασσινά (v) ……………………………………….. € 1,50 

2. Γαρίδα κατνατίφι  (v) ……………………………………………..…………….. € 2,00 

3. Γαρίδα tempura (v) ……………………………………………………………… € 2,50 
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Ποικιλίες ( τεμάχια 25-30 ανά ποικιλία - Τιμή ανά τεμάχιο) 

1. Τex Mex mini paprino / Cheddar cheese mini jalapenos / chicken bittes /  …….. € 48,00 

2. Sea food πουγκάκια με θαλασιννά / γαρίδες πανέ / ρολάκια γαρίδας ………….. € 65,00 

3. Μeat lovers  mini burger / σουβλάκια χοιρινά / σουβλάκια κοτόπουλο / πιτούλες……… € 52,00 

4. Sushi lovers inside out / maki / nigiri rolls : σολομό / γαρίδα / τόνος / λαχανικά …… ……€ 85,00 

5. Πλατώ τυριών, ποικιλία Ελληνικά & εισαγόμενα τυριά (10-12 άτομα) ………….…   € 20,00 

6. Πλατώ αλλαντικών, ποικιλία Ελληνικά & εισαγόμενα αλλαντικά (10-12 άτομα) …. € 25,00  

7. Πλατώ καπνιστού σολομού, μαύρα ψωμάκια, κριτσίνια, αυγό, κρεμμυδάκι, σπιτική 

μαγιονέζα (10-12 άτομα)   ………………………………………………………….€ 48,00 

Γλυκά 

(Τιμή ανά τεμάχιο, ελάχιστη παραγγελία 10 τεμάχια ανά είδος) 

1. Μίνι Σοκολατόπιτα με αχνή ζάχαρη ……………………………………..… € 1,10 

2. Μίνι Brownies με καρύδια βουτηγμένα σε σοκολάτα …………………………..  € 1,10 

3. Μίνι Κορμός σοκολάτας ……………………………………………………..  € 1,80 

4. Τρουφάκι χιονισμένο ………………………………………………………….. € 1,00 

5. Σφηνάκι σε κρυσταλιζέ ποτηράκι με τις παρακάτω γεύσεις – ανά τεμάχιο …. € 1,50  

a. Mους  Oreo, καραμέλα, φράουλα, λευκής  σοκολάτας και κάστανο 

b. Πανακότα με φρούτα του δάσους ή καραμέλα,  

c. Προφιτερόλ  με σοκολάτα γάλακτος 

 

Γενικοί ΄Οροι συνεργασίας – τρόπος πληρωμής :  

Παραγγελίες δεχόμαστε για τα Χριστούγεννα & την Πρωτοχρονία & τα Φώτα, 5 εργάσιμες 

ημέρες πριν την παράδοση της παραγγελίας σας. 

Σε περίπτωση που η παραγγελία σας είναι λιγότερη από € 200 τότε υπάρχει επιβάρυνση 

μεταφορικών €20-30 εντός Αττικής για τις επίσημες αργίες 25/12 & 26/12  &  01/01 & 06/01. 

Υπάρχει η δυνατότητα να παραλάβετε την παραγγελία σας από το κατάστημα μας. 

 Σύμφωνα με τους κανόνες Υγιεινής και Ασάφλειας τροφίμων, τα εδέσματα παραδίδονται σε 

θερμοκρασία ψυγείου, σε μιας χρήσης κατάληλα για ζέσταμα στον φούρνο. Συνοδεύονται από 

οδηγίες αναθέρμανσης βασισμένες στις συμβουλές του Chef μας. 

 Τρόπος Πληρωμής- Προκαταβολή 50% με την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας και εξόφληση 

με την παραλαβή των εδεσμάτων. 

Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ (13%). 

Καλές Γιορτές με Υγεία και Αγάπη !! 

Catering Delichef – 210 3247720 
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