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Περαστά ορεκτικά με το ποτό: 

Τοματίνια γεμισμένα με μους τυριών (V) 

Κροστίνι με προσούτο, ρόκα & παρμεζάνα 

Γαρίδες μαριναρισμένες με λάιμ και άνηθο σε bamboo stick (V) 

Ταρταλέτες με κίτρινο τυρί και καπνιστή γαλοπούλα 

 

   

 

 

 

 

Περαστά ορεκτικά με το ποτό: 

Μίνι Caprese τοματίνια, μοτσαρέλα, βασιλικό σε bamboo stick (V) 

Καναπέ με μους καπνιστού σολομού (V) 

Καναπέ με αλλαντικά και τυριών 

Ταπενάντ αγγουριού με πάστα ελιάς (V) 

Ταρταλέτα με γαρίδες cocktail (V) 

Tramezzini με τονοσαλάτα (V) 
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ΣΤΟ BAR 

Sticks λαχανικών με δροσερά dip 

Blue cheese & 1000 island 

ΚΡΥΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ 

Μίνι ντακάκια με μαϊντανοσαλάτα και απάκι 

Καναπέ με καπνιστό σολομό αρωματισμένο με φρέσκο άνιθο (V) 

Μίνι capreze stick με Bocconcini & μαύρα ντοματίνια (V) 

 

ΖΕΣΤΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ 

Spring rolls με φέτα και λιαστή τομάτα ή με λαχανικά και γλυκόξινη σάλτσα * (V) 

Γαρίδες με κρούστα πατάτας & sweet chili sauce (V) 

Μπρουσκετούλες με μπουκίστες χοιρινού μaριναρισμένες με bbq sauce 

ΓΛΥΚΑ 

Ποικιλία από μίνι γαλλικά παστάκια και σφηνάκια 
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ΣΤΟ BAR 

 
Sticks λαχανικών με δροσερά dip 

Καπνιστή μελιτζανοσαλάτα & γιαουρτιού αρωματισμένο με βότανα  

ΚΡΥΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ 

Λευκός ταραμάς σε ποτηράκια αγγουριού (V) 

Μίνι κρητικός ντάκος με ξινομυζήθρα  (V) 

Κροστίνι με μούς αλλαντικών και τυριών  

Ταρταλέτες με γαριδοσαλάτα  (V) 

ΖΕΣΤΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ 

Φτερούγες κοτόπουλο σε πικάντικη μαρινάδα ή Μπουκιές κοτόπουλο με Delichef 

honey mustard sauce (μουσταρδόμελο) σε bamboo stick 

Mini πεϊνιρλί με χοιρομέρι & καπνιστό τυρί * 

Μίνι κεφτεδάκια με BBQ sauce σε bamboo stick 

Won ton με θαλασσινά & γλυκόξινη σάλτσα (V) 

ΓΛΥΚΑ 

Ποικιλία από μίνι γαλλικά παστάκια και σφηνάκια 
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ΣΤΟ BAR 

Τραγανά sticks από αραβική πίτα με dip καπνιστής μελιτζανοσαλάτας 

 

ΚΡΥΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ  

Τορτίγια από καλαμπόκι με καπνιστή γαλοπούλα, iceberg 

και cream cheese αρωματισμένο με πορτοκάλι 

Μπρουσκετούλες με ψητά λαχανικά μαριναρισμένα με βαλσάμικο και flakes 

παρμεζάνας (V) 

Κροστίνι με προσούτο, ρόκα & flakes παρμεζάνας 

Μίνι Κρητικός ντάκος με τομάτα, ρίγανη και ξινομυζήθρα (V) 

 

ΖΕΣΤΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 

Κεφτεδάκια με Nachos και dip sweet chili 

Μίνι σουβλάκι κοτόπουλο satay 

Γαρίδες πανέ με dip soya & wasabi (V) 

Won ton με τυρί και dip γιαούρτι με αρωματικά (V) 

Spring rolls με κοτόπουλο  

 

ΓΛΥΚΑ 

Ποικιλία από μίνι γλυκάκια σε ποτηράκια 
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      € 15 ανά άτομο + ΦΠΑ 
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ΣΤΟ BAR 

Καλάθι με φρεσκοκομμένα sticks λαχανικών και dip χίλια νησιά 

ΚΡΥΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ  

Mini Caprese με τοματίνι, μοτσαρέλα και βασιλικό (V) 

Τορτίγια rolls με αλλαντικά και πέστο κόκκινης πιπεριάς  

Τραμεζίνι με καπνιστό σολομό, καρπάτσιο αγγουριού & cocktail sauce (V) 

Ταρταλέτες με γαριδοσαλάτα (V) 

Mini choux με καβουροσαλάτα (V) 

 

ΠΛΑΤΩ ΜΕ ΤΥΡΙΑ 

Κύβοι από παρμεζάνα σε τρυφερά φύλλα μαρουλιού 

Provolone 

Τοματίνια cherry και κριτσίνια 

 

ΖΕΣΤΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 

Μίνι χοιρινά σουβλάκια teriyaki με μέλι και σουσάμι 

Spring rolls με γλυκόξινη σάλτσα * (V) 

Μπουκιές με τρυφερό φιλέτο κοτόπουλο με bbq sauce σε bamboo stick 

Mozzarella sticks με dip γλυκιάς πάπρικας (V) 

Αφράτα κεφτεδάκια από φρέσκο κιμά και άρωμα δυόσμου 

 

ΓΛΥΚΑ 

Ποικιλία από μίνι γλυκάκια σε ποτηράκια 

 
Σημείωση – όπου υπάρχει * μπορούμε να αντικαταστήσουμε το είδος με ποικιλία από σφολιατοειδών 

όπως τυροπιτάκι, λουκανικοπιτάκι, πιτσάκι, χορτοπιτάκι, τυροπιτάκι κουρού κλπ 
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      € 15 ανά άτομο + ΦΠΑ 

 
 


