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



panini & tortilla wraps 

panini
φρέσκο ιταλικό ψωμί

mozzarella tomato basil  
μοτσαρέλα, ντομάτα και πάστα βασιλικού

western omelette
ομελέτα, τυρί κρέμα, μαρούλι και παρμεζάνα

80΄s classic   
καπνιστή μπριζόλα, gouda, ντομάτα, αγγούρι και μαγιονέζα

cold cut trio       
τρία κρέατα, ζαμπόν, γαλοπούλα, salami και μουστάρδα Dijon πολύσπορη

blt (bacon, lettuce and tomato)       
το κλασικό με bacon, μαρούλι, ντομάτα και μαγιονέζα

veggie delite
λαχανικά ψημένα στο grill και χοντρό αλάτι, μαρούλι και μαγιονέζα

chicken breast        
ψητό κοτόπουλο στο grill, μαρούλι, πάπρικα και μαγιονέζα

spicy Italian meatball       
κεφτεδάκια με γνήσια ιταλική σάλτσα ρόκα, τυρί πεκορίνο και βούτυρο

grilled cheece manouri
ψητό μανούρι, ντομάτα, μαρούλι και βούτυρο

tortilla wraps
μεξικάνικες tortillas καλαμποκιού

hummus veggie
χούμους και λαχανικά

christmas wrap
γαλοπούλα με cranberry sauce

red turkey
γαλοπούλα και ντομάτα

italian mexican
γέμιση από μπρουσκέτες με κοτόπουλο

chicken cream
με κοτοσαλάτα

chicken green
με κοτόπουλο και γουακαμόλε

chicken caprese
με σαλάτα caprese και κοτόπουλο

crunchy tuna
τραγανιστός τόνος

cream salmon 
σολομός και τυρί κρέμα



sandwich 

sandwich
όλα απλά sandwich μπορούν να φτιαχτούν με σουσαμένια μπαγκέτα, brioche ή mini

cuban 
ζαμπόν, χοιρινή πορκέτα, τυρί gouda, sauce μαγιονέζας
chicken 
φιλέτο κοτόπουλο, τυρί gouda, παρμεζάνα και sauce μουσταρδομαγιονέζας
english breakfast
ομελέτα αλλαντικών, τυρί gouda και sauce μαγιονέζας
light 
γαλοπούλα, gouda , μαρούλι, φρέσκια ντομάτα
white stuff
γαλοπούλα, τυρί κρέμα, μαρούλι, φρέσκια ντομάτα
ελληνικό 
λευκό τυρί, αγγούρι, φρέσκια ντομάτα, μαρούλι, ελιά
γαλλικό
μπριζόλα καπνιστή, τυρί gouda, φρέσκια ντομάτα, μαρούλι, sauce μουσταρδομαγιονέζας

premium
όλα premium sandwich μπορούν να φτιαχτούν με σουσαμένια μπαγκέτα, brioche, μπαγκέτα pretzel ή mini

chicken mama's
ψιλοκομμένο ψητό μπούτι κοτόπουλο, ντομάτα, πατάτες τηγανητές, κρεμμύδι, μαϊντανό και sauce γιαουρτιού
mary celeste
ψιλοκομμένο μπερδεμένο χοιρινό και κοτόπουλο, πατάτες τηγανητές, φρέσκια ντομάτα, μουστάρδα, ketchup
chicken cajun
μπούτι κοτόπουλο, μαριναρισμένο με ένα καθαρά ανατολίτικο spicy μπαχαρικό (καζούν), ελαφριά sauce γιαουρτιού, πατάτες τηγανητές
forbidden
τραγανή πανσέτα χοιρινή με sauce barbeque και σαλάτα άσπρο - μωβ λάχανο, καρότο σε sauce γιαουρτιού (colesaw), πατάτες τηγανητές
french dip
sandwich με μοσχάρι, λιωμένο τυρί, πατάτες τηγανητές και ένα ξεχωριστό spicy dip
legend
σιγοψημένη καπνιστή χοιρινή πανσέτα με sauce jack daniels και πατάτες τηγανητές
blue crash
ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, κυβάκια ντομάτας, πατάτες τηγανητές και sauce τυριών
camelot
ξεψαχνισμένο μπουρμουριστό αρνί με ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμύδι, μαϊντανό, πατάτες τηγανητές και sauce μουστάρδας


