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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ DELIVERY 2018
ΟΡΕΚΤΙΚΑ (Τιμή ανά τεμάχιο, ελάχιστη παραγγελία 10 τεμάχια ανά είδος)
Spring rolls με γλυκόξυνη sauce (v) € 0,90
Sweet & sour chicken spring rolls € 1,20
Πουγκάκια Won Ton με τυρί (v) € 0,90
Πουγκάκια κοτόπουλο κάρυ € 1,20
Φλογέρα με κοτόπουλο € 1,25
Vegetarian samosa (v) € 0,80
Μπουρεκάκια samosa με κάρυ (v) € 0,80
Mozzarella sticks με dip λιαστής τομάτας (v) € 1,45
Πιτσάκια € 0,80
Χειροποίητα Κρεατοπιτάκια € 1,00
Χειροποίητα Τυροπιτάκια με μους τυριών ή Κουρού (v) € 0,80
Χειροποίητα Χορτοπιτάκια / Πρασοπιτάκια / Σπανακοτυροπιτάκια (v) € 0,80
Λουκανικοπιτάκια € 0,80
Πεϊνιρλάκια € 0,80
Ταρτάκι Κις Λορέν € 1,20
Τάρτα με ψητά λαχανικά € 2,00- ατομικό μέγεθος
Μπουρεκάκια μελιτζάνας € 0,80

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ - ΜΠΟΜΠΕΣ-TORTILLAS-TRAMEZINI
(Τιμή ανά τεμάχιο, ελάχιστη παραγγελία 10 τεμάχια ανά είδος )
Μίνι μπριος με καπνιστό σολομό, μαγιονέζα (v) € 1,50
Μίνι μπριος με μοτσαρέλα, τομάτα και βασιλικό (v) € 1,30
Μπόμπα γαλοπούλα – τυρί € 17,00
Μπόμπα ζαμπόν – τυρί € 15,00
Μπόμπα με καπνιστό σολομό - μαγιονέζα – λόλα (v) € 22,00
Μπόμπα μους ροκφόρ – μαρούλι (v) € 16,00
Μπόμπα σαλάμι – τυρί € 17,00
Μπόμπα τονοσαλάτα – λόλα (v) € 17,00
Τορτίγια με καπνιστή γαλοπούλα, iceberg & cream cheese (κομμένη σε 4 μίνι
τεμάχια) € 3,00 - € 0,75 τεμ
Τορτίγια με καπνιστό ζαμπόν και μους philadelphia (κομμένη σε 4 τεμ.) €3,00
Tramezini με αλλαντικά & τυριά € 1,20
Tramezini με καπνιστό σολομό € 1,50
Tramezini με τυριά & λαχανικά € 1,20
Μίνι σαντουιτσάκι σε ποικιλία γεύσεων * € 1,50
Mini croissant της αρεσκείας σας* € 1,50
*ζαμπόν, τυρί, γαλοπούλα, αλλαντικά, σαλάμι, ροκφόρ,
Κοτοσαλάτα, σαλάτα λαχανικών «κηπουρού» (V) κ.λ.π
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ΚΡΥΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ – ΚΑΝΑΠΕ
(Τιμή ανά τεμάχιο, ελάχιστη παραγγελία 10 τεμάχια ανά είδος)
Choux με mouse αλλαντικών και τυριών € 1,20
Choux με mouse καπνιστού σολομού / με καβούρι και μάνγκο / με πατέ foie gras
/ με γαριδοσαλάτα (V) € 1,50
Mini éclair με γέμιση από καπνιστό σολομό / καβουροσαλάτα / μους καπνιστών
τυριών € 1,20
Ποικιλία από καναπεδάκια σε ταρταλέτες & σε μπρουσκετούλες με αλλαντικά,
τυριά, mouse σολομού, γαριδοσαλάτα € 1,20
Mini Caprese, τοματίνι, μοτσαρέλα, βασιλικός € 1,20
Mini ντολμαδάκια με αμπελόφυλλο sauce γιαουρτιού € 1,00

ΠΛΑΤΩ
(τιμή ανά πλατό, ελάχιστη παραγγελία 1 τεμάχιο - πλατό)
Πλατώ τυριών, ποικιλία από Ελληνικά & εισαγόμενα τυριά (20-30 άτομα) € 60,00
Πλατώ αλλαντικών, ποικιλία από ελληνικά & εισαγόμενα αλλαντικά (20-25 άτομα)
€ 80,00
Πλατώ καπνιστού Σολομού, μαύρα ψωμάκια, κριτσίνια, αυγό, κρεμμυδάκι
μαγιονέζα € 120,00

ΚΡΕΠΕΣ
(Τιμές ανά τεμάχιο, μίνιμουμ παραγγελία 8 τεμάχια ανά είδος):
 Ζαμπόν- τυρί € 1,50
 ‘Φιορεντίν’ με σπανάκι και καπνιστό τυρί € 2,00
 Προσούτο- Καπνιστό τυρί € 2,40
 Θαλασσινά και σος σαμπάνιας € 3,20
 4 Τυριά-Αλλαντικά € 2,00
 Κοτόπουλο € 2,60
 Καπνιστό τυρί, Μπέικον € 2,50
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ΚΡΕΑΤΙΚΑ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
(Τιμή ανά τεμάχιο, ελάχιστη παραγγελία 10 τεμάχια ανά είδος)
Μπιφτεκάκια σχάρας από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά και μυρωδικά € 1,00
Κεφτεδάκια από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά και δυόσμο € 0,80
Μίνι Χοιρινά σουβλάκια με λαδολέμονο € 1,30 / (μεγάλο μέγεθος) € 1,50
Μίνι χοιρινό σουβλάκι με sauce teriyaki, μέλι & σουσάμι € 1,30/ μεγάλο € 2,20
Μίνι χοιρινά μπριζολάκια σχάρας με σάλτσα μουστάρδας € 1,70
Ψαρονέφρι σχάρας με σάλτσα μουστάρδας - μελιού (τεμάχιο) € 1,90
Σουβλάκι από μοσχαρίσιο φρέσκο κρέας € 1,90
Μίνι σουβλάκια κοτόπουλο με γλυκές πιπεριές € 1,20
Σουβλάκι κοτομπέικον ή Σουβλάκι Κοτόπουλο BBQ sauce (μεγάλο μέγεθος) € 1,60
Σουβλάκι κοτόπουλο μπούτι με sauce Delichef (μεγάλο μέγεθος) € 1,60
Yakitori κοτόπουλο soya σε baboo sticks € 1,60
Φιλετάκια κοτόπουλο πανέ - chicken nuggets € 1,00
Μπουκιές κοτόπουλο satay με ανανά € 2,00
Φτερούγες κοτόπουλο "Texas" € 1,50
Λουκάνικο χωριάτικο σχάρας σε stick με μουστάρδα € 1,20
Μίνι hot dog, συνοδεία από κέτσαπ και μουστάρδα € 1,50
Μίνι hamburger με τυρί & sauce € 1,50
Ατομικές πιτούλες ψημένες στα κάρβουνα € 0,50
Σημείωση: Όλες οι μπουκιές σερβίρονται σε bamboo stick

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ (Τιμή ανά τεμάχιο, ελάχιστη παραγγελία 10 τεμάχια ανά είδος)
Τραγανά πουγκιά won ton με θαλασσινά (v) € 1,20
Γαρίδες tempura (v) € 2,00
Γαρίδες butterfly (v) € 2,50
Potato Shrimps (v) € 2,20

ΖΥΜΑΡΙΚΑ Πένες, Rigatoni, Spaghetti, Fusilli - Βίδες, Farfalle – φιογκάκια, κοχύλι,
(minimum παραγγελία 8 μερίδες)
4 τυριά /Carbonara /Polo /Bolognese/ Ελληνική (τομάτα, ελιές, ρίγανη) € 4,00
Mε σάλτσα φρέσκια τομάτας και βασιλικού / με πέστο € 3,50
Σολομό-βότκα € 5,00
Αμαρτιτσιάνα (μπέικον, σκόρδο, κρέμα, τομάτα) / Αραμπιάτα (ελαφρώς
καυτερή) € 4,00
Σουφλέ ζυμαρικών με τυρί και ζαμπόν € 4,50
ΚΑΝΕΛΟΝΙΑ
Με κιμά , με αλλαντικά και τυριά , με κοτόπουλο και λαχανικά € 4,50
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ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ (minimum παραγγελία 8 μερίδες)
Χοιρινό Ψαρονέφρι* με κρασί και δενδρολίβανο /με μανιτάρια /με souce
μουστάρδας /με souce πορτοκαλιού € 5,60
Κοτόπουλο /Xοιρινό μπριζολάκι* με μανιτάρια / γλυκόξυνο / κοκκινιστό /
λεμονάτο / κρασάτο / με terriaki μέλι & σουσάμι € 4,50
Ρολό κοτόπουλο / χοιρινό γεμιστό με τυριά και αλλαντικά €5,50
Μοσχαράκι* γιουβέτσι / κοκκινιστό / λεμονάτο / με μανιτάρια / κρασάτο / με
λαχανικά "ραγού" € 5 ,40
Μοσχαράκι Νουά* (Roast Beef) με σάλτσα ψητού /με κρασί /με μανιτάρια
/στρογγανόφ € 6,50
Αρνάκι* γάλακτος στο φούρνο / με κριθαράκι / γιούλμπασι / στη λαδόκολα /στη
γάστρα /φρικασέ /κρασάτα € 6 ,50
Θαλασσινά/Ψάρια (κ/τ) Γαρίδες, Σουπιές, Καλαμαράκια κοκκινιστά /λεμονάτα /
κρασάτα, ραγού, στιφάδο, γιουβέτσι κ.α. € 6,80
Παστίτσιο /Μουσακάς € 4,10
Αυγολέμονο Λαχανοντολμάδες € 4,50
Κολοκυθάκια γεμιστά € 4,50
*Όλα τα κρεατικά συνοδεύονται με πατάτες φούρνου / πιλάφι

ΣΑΛΑΤΕΣ (Τιμές ανά Μερίδα, μίνιμουμ παραγγελία 8 μερίδες, ανά είδος):

Crudites λαχανικών με dip της αρεσκείας σας € 9,50 τιμή πιατέλας για 10-15 άτομα
Σαλάτα του Chef με λαχανικά εποχής, τυρί, ζαμπόν, αυγό και σάλτσα 1.000 νησιά
€ 3,50
Σαλάτα Delichef με κοτόπουλο, πράσινο μήλο, ξερά δαμάσκηνα, ψίχα καρύδι,
σταφίδες, ανανά, μαγιονέζα και χυμό εσπεριδοειδών € 4,00
Pasta salad με ζυμαρικά. σάλτσα πέστο, λιαστή τομάτα και καραμελωμένο
μπέικον € 3,50
Χωριάτικη με τομάτα, αγγούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές και τυρί φέτα € 4,00
Νισουάζ με λαχανικά εποχής, φιλέτο τόνου, πατατούλες καρέ, αντζούγιες, αυγό
και λαδόξυδο € 4,00
Νάπολι με ρόκα, παρμεζάνα, λιαστές τομάτες και σος βαλσάμικο € 4,00
Πανδαισία λαχανικών με πολύχρωμες πιπεριές λιαστή τομάτα, ρόκα, flakes
παρμεζάνας και βινεγκραίτ πορτοκαλιού € 4,00
Πατατοσαλάτα με τρίχρωμες γλυκές πιπεριές και φρέσκο κρεμμυδάκι € 3,50
Καίσαρα με μαρούλι, κοτόπουλο, παρμεζάνα, κρουτόν και caesar's sauce € 4,50
New York με λάχανο, μήλο, μαγιονέζα, καρύδι, καραμελωμένο μπέικον και
κανέλα € 5,00
Ψητά Λαχανικά στη σχάρα, μαριναρισμένα με παλαιωμένο μπαλσάμικο € 4,00
Ραφαέλο με φύλλα σαλάτας, καπνιστό σολομό, κουκουνάρι και πέστο € 5,50
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ΓΛΥΚΑ

Mousse πραλίνας με καραμελωμένους ξηρούς καρπούς € 32,50 τιμή για 1
μεγάλο μπολ των 15 ατόμων
Σοκολατόπιτα με αχνή ζάχαρη € 28 τιμή για 1 ταψί των 15 ατόμων
Brownies με καρύδια και sauce ζεστής σοκολάτας € 30 τιμή για 1 ταψί των 15
ατόμων
Κορμός σοκολάτας με σοκολάτα γάλακτος και bitter διακόσμηση με flakes
λευκής σοκολάτας € 33
Προφιτερόλ με σοκολάτα bitter ή γάλακτος € 35 τιμή για 1 μεγάλο μπολ
Πανακότα με φρούτα του δάσους € 26 τιμή για φόρμα 15-18 άτομα
Ποικιλία από μίνι γλυκάκια, σφηνάκια, ταρτάκια, τρουφάκια € 1,20 το τεμάχιο
ή € 14 το κιλό.
Τούρτες Παιδικές & Ενηλίκων παράσταση της επιλογής σας & ποικιλία γεύσεων ή
€ 22 το κιλό.

Σημειώσεις:
Τα εδέσματα παραδίδονται σε σκεύη πολυτελείας μιας χρήσης
Σε περίπτωση που επιθυμείτε έμπειρο προσωπικό για την εξυπηρέτηση των
καλεσμένων σας μπορούμε να σας διαθέσουμε με ανάλογη χρέωση.
Πολυτελής εξοπλισμός όπως: Πλιάν καρέκλες σε λευκό χρώμα με λευκό κάλυμμα,
Ροτόντες για 8-10 άτομα, λεύκα λίνα τραπεζομάντιλα, λευκές πετσέτες,
μαχαιροπίρουνα INOX, Πιάτα Πορσελάνης, Γυάλινα Ποτήρια, ρεσώ για τα ζεστά
εδέσματα, τραπέζια και λινά για να στηθεί Buffet κ.α. Ρωτήστε μας για περισσότερες
πληροφορίες.
Για παραγγελίες άνω των € 200 τα μεταφορικά είναι ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΕΜΑΣ.
Σε περίπτωση που η παραγγελία σας είναι λιγότερο από € 200 τότε υπάρχει χρέωση
μεταφοράς εντός Αττικής, € 30 για τις εργάσιμες ημέρες και € 40 για τις αργίες.
Τρόπος Πληρωμής- Προκαταβολή 50% με την επιβεβαίωση σας.
Εξόφληση του υπολοίπου ποσού με την παραλαβή των εδεσμάτων.
Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.
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