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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2021 &  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2022 
 Λαχταριστές γευστικές προτάσεις για το εορταστικό Μενού  

Σαλάτες  
  (ελάχιστη παραγγελία 4 μερίδες, ανά είδος): 

 
1. Σαλάτα «New Year» με λάχανο, μήλο, καρύδι, καραμελωμένο μπέικον και μαγιονέζα 

αρωματισμένη με κανέλα        € 5,00 ανά μερίδα 

2. Σαλάτα «Noel» με πολύχρωμα φρέσκα λαχανικά, ρόδι, σταφίδες, καραμελωμένα 

φουντούκια, γραβιέρα, προσούτο και dressing μελιού     € 5,00 ανά μερίδα 

3.  «Πανδαισία Χριστουγέννων» με Γαλλική σαλάτα, πολύχρωμες λόλες & πιπεριές, ρόδι, flakes 

παρμεζάνας, καβουρδισμένο κουκουνάρι & vinaigrette από μπαλσάμικο και μέλι (V)  

           €5,00 ανά μερίδα 

4. «Σπανάκι Florentin» , με φρέσκο σπανάκι, baby ρόκα, ανθότυρο, απάκι, ψητά 

μανιτάρια πλευρώτους και vinaigrette με σουσάμι     €6,00 ανά μερίδα 

5. «Κινόα» με τοματίνια,αγγούρι, μυρωδικά και dressing λεμόνι-μέλι  (V) €6,00 ανά μερίδα 

Ζεστά Ορεκτικά 
(Ελάχιστη παραγγελία 6 τεμάχια - μερίδες, ανά είδος): 

1. Τάρτα χειροποίητη Quiche lorraine κλασική    € 3,00/τεμ 

2. Τάρτα χειροποίητη σολομού, κολοκοκύθα, κρέμα τυριών  € 4,80/τεμ 

3. Τάρτα χειροποίητη πράσο, σπανάκι, κρέμα τυριών   € 3,00/τεμ 

4. Μανιτάρι Portobello γεμιστό με κιμά & μοτσαρέλλα    € 4,00/τεμ 

5. Κρέπα με σπιτική χειροποίητη ζύμη καπνιστό ζαμπόν - τυρί    € 3,00/τεμ 

6. Χειροποίητοι λαχανοντολμάδες με αυγολέμονο(3-4 τεμ)   €6,50 ανά μερίδα  

7. Σουφλέ  ζυμαρικών  ογκρατέν        €4,00 ανά μερίδα 

8. Σουφλέ λαχανικών ρατατουιγ       €4,00 ανά μερίδα 

Κρεατικά «όλα τα εδέσματα συνοδεύονται με την γαρνιτούρα τους» 

(Ελάχιστη παραγγελία 6 μερίδες ανά είδος): 

1. Μοσχαράκι γάλακτος,  με δαμάσκηνα και γλυκό κόκκινο κρασί € 9,50 ανά μερίδα  

2. Φιλετάκια από Χοιρινό μπούτι,  

με σάλτσα ψητού αρωματισμένη με κάστανα και μυρωδικά            €10,50 ανά μερίδα 

3. Ρολό χοιρινό γεμιστό με γραβιέρα Κρήτης, δαμάσκηνα  € 8,50 ανά μερίδα 

4. Μπαλοτίνα κοτόπουλο με μπέικον, παρμεζάνα και μανιτάρια € 7,50 ανά μερίδα 

5. Αρνάκι γάλακτος ψητό στο φούρνο με πορτοκάλι   €10,50 ανά μερίδα 

6. Γαλοπούλα, ολόκληρη, συνοδεύεται με γέμιση από μοσχαρίσιο κιμά,  κάστανα, 

κουκουνάρι  (4-5 κιλά)      € 80,00 – ελάχιστη χρέωση 

7. Ολόκληρο γουρουνόπουλο γάλακτος σιγοψήνεται στο φούρνο με μπαχαρικά 

(minimum 8 κιλά )         €160,00- ελάχιστη χρέωση  
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Γαρνιτούρες 
(ελάχιστη παραγγελία είναι 4 μερίδες). 

1. Πατατούλες “Baby” ψητές με φρέσκο βούτυρο και θυμάρι   € 3,00 ανά μερίδα 

2. Πουρές πατάτας / ή  / σελινόριζας     € 3,00 ανά μερίδα 

3. Αρωματικό ρύζι με λαχανικά σοτέ     € 3,00 ανά μερίδα 

4. Παραδοσιακή γέμιση γαλοπούλας      € 6,00 ανά μερίδα 

5. Λαχανικά βουτύρου / ή / σχάρας     € 3,00 ανά μερίδα 

Κρύες παρουσίες  
(Τιμή ανά τεμάχιο, ελάχιστη παραγγελία 10 τεμάχια ανά είδος, εκτός από τα πλατό) 

1. Ποικιλία από καναπεδάκια σε ταρταλέτες ή μπρουσκετούλες με αλλαντικά / τυριά/  

mouse σολομού (V) / γαριδοσαλάτα (V)             € 1,00/τεμ 

2. Καναπεδάκια με Χριστουγεννιάτικη γέμιση και Philadelphia           € 1,50/τεμ 

3. Πλατώ τυριών, ποικιλία Ελληνικά & εισαγόμενα τυριά (10-12 άτομα)         € 20,00/τεμ 

4. Πλατώ αλλαντικών, ποικιλία Ελληνικά & εισαγόμενα αλλαντικά (10-12 άτομα) € 20,00/τεμ  

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

μαγιονέζα (10-12 άτομα)                € 36,00/τεμ

     Γλυκά 

1. Mousse πραλίνας με καραμελωμένους ξηρούς καρπούς (1 μπολ / 12 άτομα) € 20,00 

2. Κορμός Χριστουγεννιάτικος με κάστανα (για 10-12 άτομα)       € 28,00 

3. Προφιτερόλ με σοκολάτα γάλακτος (1 μπολ για 10-12 άτομα)       € 22,00 

4. Σφηνάκι σε κρυσταλιζέ ποτηράκι με τις παρακάτω γεύσεις – ανά τεμάχιο  €   1,40  

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 έως και την Τρίτη 21.12.21 και για την Πρωτοχρονιά 

έως και την Τρίτη 28.12.21 το πρωί . 

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. 

 Τα εδέσματα παραδίδονται σε θερμοκρασία ψυγείου, σε σκεύη πολυτελείας μιας χρήσης 

κατάληλα για ζέσταμα στον φούρνο. 

 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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