
προσφέρουμε ποικιλία από menu standard ή premium για να μπορείτε να βρείτε το στυλ που θέλετε να προσφέρετε



buffet 

χοιρινό
μερίδες

ψητά μπριζολάκια χοιρινά
φιλετάκια χοιρινά αρωματισμένα με θυμάρι
μπριζολάκια χοιρινά με θυμάρι και ρίγανη’
χοιρινές μπουκιές σε κόκκινη σάλτσα
χοιρινές μπουκιές σε λευκή σάλτσα τυριών
χοιρινό ρολό γεμιστό
χοιρινά σουβλάκια
χοιρινό ρόστο με δεντρολίβανο
χοιρινό ψητό σε φέτες
ρολό κιμά τυλιχτό με μπέικον
τηγανιά αλά σαλόνικα
τραγανή παντσέτα χοιρινή σε κρούστα πιπεριού

μπιφτεκάκια
μερίδες

μπιφτεκάκια παραδοσιακά
μπιφτεκάκια παραδοσιακά φούρνου με κόκκινη σάλτσα
μπιφτεκάκια παραδοσιακά ζυμωμένα με φέτα
μπιφτεκάκια παραδοσιακά ζυμωμένα με κασέρι

κεμπάπ χωρίς καλαμάκι
κεμπάπ καλαμάκι
σουτζουκάκι Θεσσαλονίκης
σουτζουκάκι σμυρναίικο
Αδανα κεμπάπ

λουκάνικα
μερίδες

ψητά λουκάνικα χωριάτικα
ψητά λουκάνικα πρασάτο
λουκάνικο χωριάτικο με θυμάρι

carving station
μερίδες

μπούτι χοιρινό ολόκληρο με τραγανή κρούστα 
(σιγοψημμένο με μπύρα στο φούρνο, 
κόβεται σε φέτες και συνοδεύεται από sauce dijon)

γουρουνόπουλο ψητό

κοτόπουλο
μερίδες

φιλετάκια κοτόπουλο μαρινάτα ψητά
φιλετάκια κοτόπουλου συνοδεύονται με μπάρμπεκιου σος
φιλετάκια κοτόπουλο arabiatta
φιλετάκια κοτόπουλου ψητά μαριναρισμένα με mustard sauce
φιλετάκια κοτόπουλου ψητά μαριναρισμένα με sauce dijon



buffet 

πατάτες
συνοδευτικό

πατάτες τηγανιτές stick
πατάτες τηγανιτές   country

πατάτες φούρνου αρωματισμένες με θυμάρι
πατάτες φούρνου με σάλτσα 
πατάτες φούρνου λεμονάτες
πατάτες φούρνου ριγανάτες
πατάτες φούρνου κυδωνάτες με δεντρολίβανο
πατάτες φούρνου ραγκού με sauce dijon

ρύζι
συνοδευτικό

risotto με πολύχρωμες πιπεριές και αρωματικό ελαιόλαδο
ρύζι basmati με νηφάδες παρμεζάνας 
ριζότο oriental

ζυμαρικά
συνοδευτικό

πένες/φιογκάκι/κοφτόal pesto
πένες/φιογκάκι/κοφτό primavera με φρέσκα λαχανικά
πένες/φιογκάκι/κοφτό με σάλτσα τομάτας και βασιλικό
πένες/φιογκάκι/κοφτό με φρέσκια ντομάτα βασιλικό και τυρί parmesana
πένες/φιογκάκι/κοφτό primavera με σάλτσα φρέσκιας τομάτας, ελιές και ψιλοκομμένα φρέσκα λαχανικά
πένες/φιογκάκι/κοφτό με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας, κρεμμυδάκι, ελιές και αρωματικά βότανα
πένες/φιογκάκι/κοφτό με κρέμα γάλακτος, φιλετάκια καπνιστού σολομού & πέρλες από μαύρο χαβιάρι

λαχανικά
συνοδευτικό

μελιτζάνα ψητή σε κύβους με σάλτσα από τοματίνια σαντορίνης και φέτα
ψητά λαχανικά στη σχάρα
(πιπεριές πολύχρωμες, μελιτζάνα, κολοκυθάκι, τοματίνια, κρεμμυδάκια και φρέσκα μανιτάρια)
μεγάλα μανιτάρια porto bello γεμιστά με pecorino
μανιτάρια ραγού

κρύες σαλάτες
συνοδευτικό

πατατοσαλάτα γερμανική
μακαρονοσαλάτα με κοφτό μακαρόνάκι


