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Κοπή Βασιλόπιτας -  ΜΕΝΟΥ 1 (9 είδη) 
 

Παραδοσιακή βασιλόπιτα με άρωμα πορτοκαλιού 

Mini Caprese σε baboo stick ,τοματίνι – μοτσαρέλα – πέστο βασιλικού 

Brioche με καπνιστή γαλοπούλα , τυρί  

Spring roll με γλυκόξινη sauce (v) 

Mανιτάρια γεμιστά με τυριά & μπέικον 

Μίνι σουβλάκια κοτόπουλο, χειροποίητο, με πιπεριές 

Πιτούλες ψημένες στην σχάρα 

Μπιφτεκάκια σχάρας 

Πατατούλες baby ψητές 

 

✓ Κόστος Μενού 1 : € 238, άνευ φπα για 15-17 άτομα. 

 

Κοπή Βασιλόπιτας -  ΜΕΝΟΥ 2 (8είδη) 

Παραδοσιακή βασιλόπιτα με άρωμα πορτοκαλιού 

Baton φρέσκων λαχανικών με dip 1000 island ή blue cheese 

Canape με καπνιστό Σολομό, αγγουράκι, μαγιονέζα 

Μίνι κρέπες με ζαμπόν – τυρί 

Χειροποίητα πιτάκια με τυρί  

Μίνι Burger , τυρί – sauce 

Φιλετάκια κοτόπουλο μαριναρισμένα σε μουστάρδα – μελιού 

Πατατούλες baby γεμιστές με τυρί cheddar & μπέικον 

 

✓ Κόστος Μενού 2 : € 258, άνευ φπα για 15-17 άτομα. 

 

 

Κοπή Βασιλόπιτας -  ΜΕΝΟΥ 3 (9 είδη) 

Παραδοσιακή βασιλόπιτα με άρωμα πορτοκαλιού 

Vegetarian samosa με sweat chili sauce 

Μίνι ρολάκια τορτίγιας με γαλοπούλα & τυρί κρέμα 

Χειροποίητα πιτάκια με σπανάκι  

Μίνι μπριός με καπνιστό σολομό, μαγιονέζα, λόλα  

Κεφτεδάκια lol pop με τοματίνια 

Μίνι χοιρινό σουβλάκι χειροποίητο με sauce teriyaki, μέλι & σουσάμι 

Μίνι σουβλάκια κοτόπουλο χειροποίητο με πιπεριές 

Πιτούλες ψημένες στην σχάρα 

 

✓ Κόστος Μενού 3 : € 278, άνευ φπα για 15-17 άτομα. 
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Κοπή Βασιλόπιτας -  ΜΕΝΟΥ 4 (5 είδη) 

Παραδοσιακή βασιλόπιτα με άρωμα πορτοκαλιού 

Αναψυκτικά 1,5 lt (4 φιάλες) 

Ποικιλία από αλμυρά καναπεδάκια με τυριά και αλλαντικά 

 

✓ Κόστος Μενού 4 : € 120, άνευ φπα για 15-17 άτομα. 

 

 

✓ Γενικοί όροι συνεργασίας – τρόπος πληρωμής :  
➢ Παραγγελίες δεχόμαστε 5 εργάσιμες ημέρες πριν την παράδοση των 

εδεσμάτων . 

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

επιβάρυνση Μεταφορικών €20-30 εντός Αττικής, ανάλογα την περιοχή σας. 

➢ Υπάρχει η δυνατότητα να παραλάβετε την παραγγελία σας από το κατάστημα 

μας. 

➢ Τα εδέσματα παραδίδονται σε θερμοκρασία ψυγείου, σε σκεύη πολυτελείας 

μιας χρήσης κατάλληλα για ζέσταμα στον φούρνο.  

➢ Yπάρχει και η δυνατότητα να σας παραδώσουμε ζεστά τα εδέσματα σας. 

➢ Διαθέτουμε εξοπλισμό κατάλληλο για το σέρβις του μπουφέ όπως ρεσσό και 

διάφορα σκεύη κατόπιν συνεννόησης και ανάλογης χρέωσης. 

➢ Απλό πακέτο ποτών +4€ ανά άτομο (εμφιαλωμένο κρασί, αναψυκτικά). 

➢ Τρόπος Πληρωμής- Προκαταβολή 50% με την επιβεβαίωση της παραγγελίας 

σας και εξόφληση με την παραλαβή των εδεσμάτων. 

➢ Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ (13%). 

Καλή χρονιά με υγεία και πολλές ευτυχισμένες στιγμές !! 

Catering Delichef – 210 3247720 

Email : catering@delichef.gr 
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