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     ΓΑΜΗΛΙΟ BUFFET 1 

WELCOME DRINK: Καλωσορίζουμε τους καλεσμένους σας με δροσερά ποτά: 

Cocktail σαμπάνιας με φρούτα εποχής  

Αναψυκτικά κανονικά & light, Νερό 

Περαστά ορεκτικά με το ποτό: 

Καναπεδάκια με τυριά και αλλαντικά 

Spring rolls με sweet chili sauce 
 

ΣΤΟ ΜΠΟΥΦΕ  
Το μοναδικά σχεδιασμένο Buffet συντελεί στην καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των καλεσμένων σας  

Καλάθι του Φούρναρη 

Ποικιλία από ατομικά ψωμάκια και Γαλλικές μπαγκέτες  

ΚΡΥΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ / ΣΑΛΑΤΕΣ σε stand (4 είδη) 

«Κυκλαδίτικη Σαλάτα»  

με τοματίνια, αγγούρι, πράσινη πιπεριά, κρεμμύδι, κάπαρη, ελιές & κριθαρομπουκιές 

«Μεσογειακό Tabouleh»  

με πλιγούρι, πλούσιο μαϊντανό, δυόσμο και ψιλοκομμένη τομάτα 

«Πράσινη Σαλάτα»  

με ρόκα, πολύχρωμες λόλες, μαριναρισμένα ψητά λαχανικά σε βαλσάμικο σύκου, ψητό 

μανούρι και τοματίνια Σαντορίνης  

«Σαλάτα Καίσαρα»  

με πανδαισία λαχανικών, φλοίδες παρμεζάνας, κρουτόν, φιλετίνια κοτόπουλο και 

κλασσική dressing Caesar 

ΠΛΑΤΩ ΜΕ ΤΥΡΙΑ 

Ποικιλία από ελληνικά και εισαγόμενα τυριά  

Συνοδεύονται με φρούτα εποχής, φρεσκοψημένα κριτσίνια και παξιμαδάκια 

ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ σε stand (4 είδη) 

Παραδοσιακή Χορτόπιτα σε χειροποίητο φύλλο  

Πατατούλες φούρνου με λεμόνι και θυμάρι 

Pasta Station 

Φαρφάλες Napoli με σάλτσα φρέσκιας τομάτας, μοτσαρέλα και βασιλικό 

Risotto Station 

Ριζότο Primavera με φρέσκα λαχανικά και κρέμα παρμεζάνας  
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 Συνέχεια                                                                                 ΓΑΜΗΛΙΟ BUFFET 1  

BBQ Stand ΚΡΕΑΤΙΚΑ (4 είδη) 

 

Μοσχαρίσια μπιφτεκάκια σχάρας συνοδεύονται με δροσερή  

σάλτσα caponata siciliana με καραμελωμένα τοματίνια  

Τρυφερό μοσχαράκι κατσαρόλας με sauce ratatouille 

Φιλέτο & μπουτάκια κοτόπουλο σχάρας  

με σάλτσα μουστάρδας μελιού  

CARVING STATION 

Ο chef τεμαχίζει παρουσία σας 
Παραδοσιακό χοιρινό μπούτι ολόκληρο, μαριναρισμένο με Ελληνικά μπαχαρικά και 

μπύρα, σιγοψημένο στο φούρνο με τους ζωμούς του και  

συνοδεύεται από σάλτσες μουστάρδας & Barbeque 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ 

Φρέσκα καθαρισμένα φρούτα εποχής  

Λουκουμάδες με μέλι κανέλα και τριμμένο καρύδι 

Celebration Wedding Cake 

Γαμήλια τούρτα παρουσίασης σε διάφορα σχέδια,  

Σερβίρεται στους νεόνυμφους με σαμπάνια 

Ατομικό γλυκό για τους καλεσμένους σε γεύση της επιλογής σας 

(βανίλια –σοκολάτα / βανίλια – φράουλα / μπισκότο oreo /σοκολάτα bitter /καραμέλα) 

 

ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΤΩΝ 

Εμφιαλωμένο κρασί Λευκό & Ερυθρό, Μπίρες, Αναψυκτικά κανονικά & light, 

Εμφιαλωμένο νερό 

Όλα τα ποτά είναι σε απεριόριστη κατανάλωση 


