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



finger food 

τυριά
μπουκίτσες με τυρί

ντοματίνια με mozzarella και pesto σε stick
ντοματίνια γεμιστά με Κατίκι Δοκοκού σε stick
χρυσές κροκέτες με mozzarella
τραγανές τυροκροκέτες με φέτα 
αρωματικά cheese rolls με λιαστή ντομάτα και τυρί chevre
αλμυροί λουκουμάδες με φέτα

canapes
ποικιλία από βάσεις canapes

canapes με spread φέτας, κόκκινη πιπεριά
canapes με σαλάμι μπύρας και iceberg
canapes με spread φέτας, κόκκινη πιπεριά
canapes σε βάση pretzel cold cuts και αρωματικό βούτυρο
canapes σε βάση focaccia rosmarino mozzarella

mini sandwich
με λευκό ή μαύρο ψωμί πολυτελείας

canapes με spread φέτας, κόκκινη πιπεριά
canapes με σαλάμι μπύρας και iceberg
μπόμπα με σπιτική κοτοσαλάτα και μαρούλι
mini sandwiches με κρέμα σολομού και άνιθο
tortilla rolls με τυρί κρέμα και γαλοπούλα
μπόμπα με ζαμπόν και τυρί edam
mini sandwiches με δροσερή κρέμα σολομού και άνηθο
μπόμπα με σπιτική τονοσαλάτα και μαρούλι
mini sandwiches με prosciutto και βουτυρο Κερκύς
γεμιστά pita bread με φέτα και ντομάτα
μπόμπα με τυρί ροκφόρ

croissant
mini croissant βουτύρου γεμιστά

mini croissant βουτύρου με κασέρι
mini croissant βουτύρου με κασέρι και ζαμπόν
mini croissant βουτύρου με κασέρι και γαλοπούλα
mini croissant βουτύρου με μανούρι και μαρούλι

σφολιάτες-κουρού
εξαιρετική ποιότητα σε πιτάκια

μπουκίτσες τυρί σφολιάτα
μπουκίτσες λουκάνικο σφολιάτα
πεϊνιρλάκια
καλτσονάκια
κουρουδάκι τυρί ολικής άλεσης
κουρουδάκι κασέρι
λουκανοπιτάκι κουρού

plateau τυριών-αλλαντικών
συνοδεύονται από φρεσκοψημένα ψωμάκια

μικρή πιατέλα τυριών
μεσαία πιατέλα τυριών
μεγάλη πιατέλα τυριών
μικρή πιατέλα αλλαντικών
μεσαία πιατέλα αλλαντικών
μεγάλη πιατέλα αλλαντικών
μικρή πιατέλα τυριών-αλλαντικών
μεσαία πιατέλα τυριών-αλλαντικών
μεγάλη πιατέλα τυριών-αλλαντικών
βαζάκι cranberry sauce



finger food 

κρέας
μπουκιές για buffet

λουκανικάκια cocktail σε stick 
λουκανικάκια χωριάτικα σε stick
λουκανικάκια πρασάτα σε stick
lollipop λουκάνικο με πατάτα
δεματάκια λουκάνικου τυλιγμένα με bacon

mini sandwiches με κοτόπουλο
mini sandwiches με κοτοσαλάτα
mini sandwiches με γαλοπούλα

mini croissant με κοτόπουλο
mini croissant με κοτοσαλάτα
mini croissant με γαλοπούλα

mini σουβλάκια χοιρινά σε stick
mini σουβλάκια κοτόπουλο σε stick

τραγανά chicken fingers
κοτομπουκιές χρυσές σε stick
κοτομπουκιές λευκές σε stick

φιλετίνι κοτόπουλο σε stick
φιλετίνι χοιρινό se stick
κεφτεδάκι σε stick
κεφτεδάκι με ντοματίνι σε stick
κεφτεδάκι με edam και ντοματίνι σε stick
μπιφτεκάκι σε stick
μπιφτεκάκι με ντοματίνι σε stick
μπιφτεκάκι με edam και ντοματίνι σε stick

open face mini burgers σε brioche
mini burgers σε αφράτο bun
mini cheeseburgers σε αφράτο bun
mini chickenburgers σε αφράτο bun
mini crunchy chickenburgers σε αφράτο bun
μπιφτεκάκι σε pita bread πασπαλισμένη με χοντρό αλάτι

διάφορα

αλμυρό κανταΐφι με λιωμένη γραβιέρα και μέλι
mini spring rolls
mini crumpets με cheddar
τυροπουγκάκια με ελληνικό μέλι και ανθότυρο

mini τάρτες κολοκυθιού
mini τάρτες quiche lorraine με τυρί πεκορίνο
καλοκαιρινά ταρτάκια σε τραγανή σφολιάτα
mini quiche Lorraine με γραβιέρα και bacon

mini κρέπες με 4 τυριά
mini κρέπες με τυρί και ζαμπόν

σουδάκια με κοτοσαλάτα και γλυκιά πάπρικα
εκλαιράκια γεμιστά με cold cuts
αλμυρά muffin με τυρια και ζαμπόν
αλμυρό muffin με 4 τυριά, ζαμπόν και πιπεριά
κροκέτες λαχανικών

mini pizza με τυρί, pomodoro και βασιλικό

mini σουβλάκια λαχανικών
σουβλάκια λαχανικών με πιπεριά, κολοκύθι και μελιτζάνα

κολοκυθοκεφτέδες με λευκή σως γιαουρτιού
ντοματοκεφτέδες
ρολάκια μελιτζάνας με φέτα σε stick


