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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2019 & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2020

Λαχταριστές γευστικές προτάσεις για το εορταστικό Μενού

Σαλάτες

(Τιμές ανά μερίδα, μίνιμουμ παραγγελία 6 μερίδες, ανά είδος):
1. Δροσερή σαλάτα «woldford» με λευκό και κόκκινο λάχανο-καρότο, σέλερι, μήλο,
καρύδια και σπιτική μαγιονέζα (V)
€ 5,00 ανά μερίδα
2. Σαλάτα «Baby ρόκα» με πολύχρωμες λόλες, ρόδι, χουρμάδες, καραμελωμένα
φουντούκια, μυζήθρα και dressing μελιού (V)
€ 5,00 ανά μερίδα
€ 6,00 ανά μερίδα
3. «Tabouleh» με κινόα, φρέσκα μυρωδικά και καρέ τομάτας (V)
4. «Pasta Salad Diamond» με καρέ ψητών λαχανικών μαριναρισμένα σε λάδι βασιλικού, τομάτα,
κίτρινο τυρί, κύβοι αλλαντικών & sauce μαγιονέζας – πάπρικας
€ 5,00 ανά μερίδα
5. «Πανδαισία Χριστουγέννων» με Γαλλική σαλάτα, πολύχρωμες λόλες & πιπεριές, ρόδι,
flakes παρμεζάνας, καβουρδισμένο κουκουνάρι & vinaigrette από μπαλσάμικο και μέλι (V)

€5,00 ανά μερίδα

Extra υλικά:






Καπνιστός σολωμός Σκωτίας + € 2,00 ανά μερίδα.
Crispy προσούτο + € 1,50 ανά μερίδα.
Ζεστό τηγανιτό τυρί + €1,50 ανά μερίδα.
Τραγανό μελωμένο speck + € 1,50 ανά μερίδα.
Τυρί γκοργκοντζόλα + € 1,50 ανά μερίδα.

Ζεστά Ορεκτικά

(Τιμές ανά τεμάχιο, μίνιμουμ παραγγελία 8 τεμάχια, ανά είδος):

1. Τάρτα χειροποίητη Quiche lorraine
2. Παραδοσιακή Πρασόπιτα / Χορτόπιτα / Τυρόπιτα /Σπανακόπιτα (V)
3. Κρέπα με σπιτική χειροποίητη ζύμη καπνιστό ζαμπόν - τυρί

€ 3,50/τεμ.
€ 3,50/τεμ
€ 2,50/τεμ

(Τιμές ανά μερίδα, μίνιμουμ παραγγελία 6 μερίδες, ανά είδος):

4. Χειροποίητοι λαχανοντολμάδες με αυγολέμονο(3-4 τεμ)
5. Σουφλέ ζυμαρικών
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Κρεατικά

(Τιμές ανά Μερίδα, μίνιμουμ παραγγελία 6 μερίδες ανά είδος):

(όλα τα εδέσματα συνοδεύονται με την γαρνιτούρα τους)
1. Μοσχαράκι «μπλάνκετ» (blanquette de veau) με φρέσκα μανιτάρια και σάλτσα
αρωματικού λευκού κρασιού
€ 10,50 ανά μερίδα
2. Χοιρινό μπούτι, σιγοψήνεται στο φούρνο με τους ζωμούς δημιουργείται υπέροχη
τραγανή πέτσα και συνοδεύεται με sauce μουστάρδας & BBQ
€ 10,50 ανά μερίδα
3. Ολόκληρο γουρουνόπουλο γάλακτος σιγοψήνεται στο φούρνο με τους ζωμούς
του αρωματίζεται με ξυνόμηλα και πετιμέζι, δημιουργείται υπέροχη τραγανή πέτσα
και συνοδεύεται με στρογγυλές πατατούλες φούρνου (παραγγελία 4 εργάσιμες ημέρες πριν)
€ 20,00 το κιλό.- ελάχιστη χρέωση €160,00 (minimum 8 κιλά )
4. Ρολό χοιρινό γεμιστό με γραβιέρα Κρήτης & λαχανικά
€ 8,50 ανά μερίδα
5. Φιλετάκια ψαρονέφρι με σάλτσα γλυκού κρασιού και αποξηραμένα φρούτα
€ 12,50 ανά μερίδα
6. Φιλετάκια Γαλοπούλας ή Κοτόπουλου συνοδέυονται με γέμιση € 9,50 ανά μερίδα
7. Παραδοσιακή Χριστουγεννιάτικη Γαλοπούλα, ολόκληρη, συνοδεύεται με γέμιση
από μοσχαρίσιο κιμά, κάστανα, κουκουνάρι
(παραγγελία 4 εργάσιμες ημέρες πριν)
€ 16,00 το κιλό – ελάχιστη χρέωση €80,00 ( minimum 4-5 κιλά )

Γαρνιτούρες
(όλα τα εδέσματα συνοδεύονται με την γαρνιτούρα τους σε περίπτωση που επιθυμείτε να
παραγγείλετε επιπλέον ποσότητες παρακάτω θα δείτε το κόστος ανά μερίδα και η μίνιμουμ
παραγγελία είναι 4 μερίδες).

1.
2.
3.
4.
5.

Πατατούλες “Baby” ψητές με φρέσκο βούτυρο και θυμάρι
Πουρές πατάτας / ή / σελινόριζας
Αρωματικό ρύζι
Παραδοσιακή γέμιση γαλοπούλας
Λαχανικά βουτύρου / ή / σχάρας

€ 3,00 ανά μερίδα
€ 3,50 ανά μερίδα
€ 3,00 ανά μερίδα
€ 6,00 ανά μερίδα
€ 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 σε μπρουσκετούλες με αλλαντικά, τυριά,
mouse σολομού (V), γαριδοσαλάτα (V)
€ 1,00/τεμ
2. Καναπεδάκια από πλιγούρι με Χριστουγεννιάτικη γέμιση και Philadelphia € 1,50/τεμ
3. Πλατώ τυριών, ποικιλία Ελληνικά & εισαγόμενα τυριά (10-15άτομα)
€ 20,00/τεμ
4. Πλατώ αλλαντικών, ποικιλία Ελληνικά & εισαγόμενα αλλαντικά (10-15 άτομα) € 20,00/τεμ
5. Πλατώ καπνιστού σολομού, μαύρα ψωμάκια, κριτσίνια, αυγό, κρεμμυδάκι, σπιτική
μαγιονέζα (10-15 άτομα)
€ 50,00/τεμ
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Γλυκά

1. Mousse πραλίνας με καραμελωμένους ξηρούς καρπούς (1 μπολ / 15 άτομα) € 30,00
2. Brownies με καρύδια και sauce ζεστής σοκολάτας (1 ταψί για 12-16 άτομα)
€ 35,00
3. Κορμός Χριστουγεννιάτικος με κάστανα / ή / με νιφάδες λευκής σοκολάτας
(για 15-20 άτομα)
€ 40,00
4. Προφιτερόλ με σοκολάτα γάλακτος (1 μπολ για 15-20 άτομα)
€ 30,00
5. Μίνι μελομακάρονα και μίνι κουραμπιέδες χειροποίητοι- το κιλό
€ 14,00
6. Μίνι μελομακάρονα βουτηγμένα σε σοκολάτα - το κιλό
€ 16,00
7. Πολίτικη Βασιλόπιτα - το κιλό
€ 14,00
8. Τρουφάκι χιονισμένο - ανά τεμάχιο
€ 1,00
9. Σφηνάκι σε κρυσταλιζέ ποτηράκι με τις παρακάτω γεύσεις – ανά τεμάχιο € 1,40
a. Mους με γεύση Oreo,
b. Mε γεύση gingerbread,
c. Με μους λευκής σοκολάτας και κάστανο,
d. Πανακότα με φρούτα του δάσους,
e. Προφιτερόλ με σοκολάτα γάλακτος

Οροι συνεργασίας :
Τα εδέσματα παραδίδονται σε σκεύη πολυτελείας μιας χρήσης σε γαστρονόμ & πιατέλες.
Πλήρες σετ πολυτελούς εξοπλισμού για το στήσιμο του buffet: τραπέζι, λινά, ρεσσό, καύσιμη
ύλη, σαλτσιέρες, πιατέλες, σαλατιέρες, λαβίδες, χαρτοπετσέτες, και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την
άριστη διεξαγωγή του event – με επιπλέον χρέωση € 70.
Πολυτελής εξοπλισμός για καθιστό μπουφέ: Πλιάν καρέκλες με λευκό κάλυμμα ή καρέκλες
tiffany, Ροτόντες για 8-10-12 άτομα, λεύκα λίνα τραπεζομάντιλα, λευκές πετσέτες, μαχαιροπίρουνα
INOX, Πιάτα Πορσελάνης, Γυάλινα Ποτήρια, επιπλέον επιβάρυνση € 4 ανά άτομο ( ελάχιστη χρεώση
για 10 άτομα - €40) .
Κόστος για το ποροσωπικό για την εξυπηρέτηση των καλεσμένων σας και την επιμέλεια της
εκδήλωσης σας, υπάρχει έξτρα χρέωση :
€ 140 ανά σερβιτόρο και € 120 ανά βοηθό σερβιτόρου, για τις επίσημες αργίες, την παραμονή και
ανήμερα των εορτών.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι για οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία εκτός από τις παραπάνω η χρέωση
είναι € 80 ανά σερβιτόρο και € 60 ανά βοηθό σερβιτόρου συμπεριλαμβάνεται η ασφάλιση τους.
Σε περίπτωση που η παραγγελία σας είναι λιγότερη από € 220 τότε υπάρχει επιβάρυνση
Μεταφορικών €30 εντός Αττικής για τις επίσημες αργίες 25/12/19 & 26/12/19 & 01/01/20 & 06/01/20.
Υπάρχει η δυνατότητα να παραλάβετε την παραγγελία σας από το κατάστημα μας.
Παραγγελίες για τα Χριστούγεννα έως και την Δευτέρα 21.12.19 και για την Πρωτοχρονιά έως και
το Σάββατο 28.12.19.
Τρόπος Πληρωμής- Προκαταβολή 50% με την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας και εξόφληση
του υπολοίπου ποσού με την παραλαβή των εδεσμάτων.
Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.
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