Κοπή Βασιλόπιτας - ΜΕΝΟΥ 1
Κρύα Ορεκτικά και Σαλάτες

( 6 είδη)

«Πατατοσαλάτα» με καραμελωμένο μπέικον, σέλινο, και λιαστές τομάτες με sauce
μαγιονέζας και μουστάρδας
«Σαλάτα Καίσαρα» με πανδαισία λαχανικών, φλοίδες παρμεζάνας, κρουτόν, φιλετίνια
κοτόπουλο και κλασσική dressing Caesar
Ποικιλία από χειροποίητα Πιττάκια
(με τυρί, με σπανάκι, με λουκάνικο, με λαχανικά)

Ζεστές λιχουδιές

( 5 είδη)

Ζυμαρικά φούρνου au gratin
Μίνι hamburger με τυρί και sauce cocktail
Σνιτσελάκια από φιλέτο κοτόπουλο με bbq sauce
Μίνι χοιρινά σουβλάκια με μοσχολέμονο και μουστάρδα
Όλα τα κρεατικά συνοδεύονται με πιτούλες ψημένες στη σχάρα

Επιδόρπια

(4 είδη)

Παραδοσιακή βασιλόπιτα με άρωμα πορτοκαλιού
Ποικιλία από γλυκάκια σε ποτηράκια Δώρο από Εμάς !!
Mousse σοκολάτας
Mousse cookies Oreo
Mousse βανίλια – φράουλα

Ποτά
Κρασί εμφιαλωμένο λευκό και κόκκινο
Αναψυκτικά κανονικά & light
Νερό εμφιαλωμένο
✓ Κόστος Μενού 1 / delivery : € 250 για 15-20 άτομα, άνευ φπα.
✓ Δεν συμπεριλαμβάνετε το σέρβις .

Tel: +30 2103247719-20, +30 210 3245557
Web: www.delichef.gr, E-Mail: info@delichef.gr

Όροι 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, πιατέλες, 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 χρέωση για 10 άτομα - €40) .
Σε περίπτωση που επιθυμείτε έμπειρο προσωπικό για την εξυπηρέτηση των
καλεσμένων σας και την επιμέλεια της εκδήλωσης σας, υπάρχει έξτρα χρέωση:
€ 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.
Υπάρχει η δυνατότητα να παραλάβετε την παραγγελία σας από το κατάστημα μας.
Παραγγελίες δεχόμαστε καθημερινά μέσω τηλεφώνου ή εμαιλ και θα πρέπει η
παραγγελία σας να γίνει 3 εργάσιμες πριν την εκδήλωση σας.
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.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και σας ευχόμαστε

Καλή και Δημιουργική Χρονιά !
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