Welcome


Cocktail passion fruits





Cocktail Kiwi

Fruit Punch χωρίς αλκοόλ

Σπιτική λεμονάδα με πάγο και φυλλαράκια δυόσμο .

Καναπεδάκια σε διάφορες γεύσεις και sticks λαχανικών με διάφορα
dressing και τραγανή τορτίγια .

Salad Bar
Δροσερή Πανδαισία με γαλλική σαλάτα ,iceberg
,ραντίτσιο ,κόκκινη λόλα ,τοματίνια ,με φρέσκα



αρωματικά ,ρόδι ,τσιπς αραβικής πίτας και βινεγκρέτ
από παλαιωμένο balsamico.
Πράσινη Σαλάτα με Τσιπς Μπανάνας με σπανάκι ,ρόκα



μαρούλι τσιπς μπανάνας και dressing παρμεζάνας .


Κρητική σαλάτα με ολκής αλέσεως κριθαρένια

παξιμάδια ,κυβάκια ντομάτας ,χωριάτικη μυζήθρα ,
ρίγανη ,φιλετάκια ελιάς ,διαμαντάκια κάπαρης και
Extra παρθένο ελαιόλαδο.


Μακαρονοσαλάτα με Μπέικον ,καπνιστό τυρί ,φρέσκο
κρεμμυδάκι ,ροδέλα ελιάς , χρωματιστές πιπεριές και
dressing μαγιονέζα καρότου.

Ποικιλία από φουρνιστά ψωμάκια και κριτσίνια σε
διάφορες γεύσεις .

ΟΡΕΚΤΙΚΑ
 Ψητά λαχανικά στη σχάρα με sauce balsamico

και παρμεζάνα.
 Σουφλέ ζυμαρικών με τέσσερα τυριά και κρέμα

γάλακτος.
 Πλατό τυριών και αλλαντικών με αποξηραμένα
φρούτα και κριτσίνια.

ΚΡΕΑΤΙΚΑ ΒΒQ
 Φιλετάκια κοτόπουλο σχάρας με sauce

λαδολέμονο ή μουστάρδας.
 Ζουμερά μοσχαρίσια μπιφτεκάκια με φρέσκα

μυρωδικά sauce λαδολέμονο ή μουστάρδας.
 Καραμελωμένες Πανσετούλες με μέλι και
teriyaki sause.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
 Ρύζι με μανιτάρια και καραμελωμένα

κρεμμύδια.

 Πατατούλες φούρνου με μυρωδικά και σάλτσα
μουστάρδας.

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ
 Λουκουμάδες με μέλι και σοκολάτα
 Φρούτα εποχής

Bar
Αναψυκτικά
Κρασί λευκό – κόκκινο
Μπύρα
Νερό εμφιαλωμένο

(Το Bar είναι σε απεριόριστη
κατανάλωση )

Κόστος ανά άτομο 20€ χωρίς
φπα 13%.
 Περιλαμβάνεται ο απαραίτητος εξοπλισμός

παράδοσης φαγητού ( ρεσώ , σαλατιέρες ,τσιμπίδες ,
box φαγητού ) .
 Πλήρες σετ σερβίτσιων και ποτηριών για τα τραπέζια
 Αναψυκτικά 4 είδη και μπύρες fix ή alpha

,

προσφέρονται σε γυάλινα ποτήρια σε απεριόριστη
κατανάλωση ( Στην περίπτωση που επιθυμείτε
γυάλινο μπουκαλάκι έχετε επιπλέων χρέωση
1,00euro ανά άτομο ).
 Εμφιαλωμένο νερό σε απεριόριστη κατανάλωση.
 Κρασί εμφιαλωμένο λευκό και κόκκινο TSANTALI σε

απεριόριστη κατανάλωση.
 Προσωπικό εκδήλωσης αναλόγως τα τελικά άτομα της

εκδήλωσης .

Με εκτίμηση ,
Όμιλος Eπιχειρήσεων
Aquarella Events

www.Aquarellaevents.gr

www.Pireas-1911.gr

tel: 2104631911 – 2111826446
mob: 6932460590 - 6907902879

