ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΓΙΟΡΤΙΝΑ ΜΕΝΟΥ
ΣΑΛΑΤΕΣ
• Πράσινη σαλάτα με άγρια φύλλα ρόκας ,κόκκινη λόλα, καρπούς
από ρόδι, κάσιους και Προσούτο Ευρυτανίας με dressing
balsamico .
• Δροσερή πανδαισία με μαρούλι , κόκκινη λόλα, σπανάκι ,
πράσινη λόλα, τραγανή Τορτίγια και dressing balsamico .
• Σαλάτα ζυμαρικών με φρέσκα μυρωδικά ,εκλεκτά τυριά αλλαντικά και κόκκινη πιπεριά φλωρίνης με dressing
μαγιονέζας .
• Πράσινη σαλάτα με πράσινη λόλα ,ραντίτσιο, φύλλα ρόκας ,
κύβους πορτοκαλιού , μανούρι ,παξιμάδια λαδιού και
κουκουνάρι με vinaigrette πορτοκαλιού .
• Πράσινη σαλάτα με πανδαισία πολύχρωμων λαχανικών ,
αποξηραμένα σύκα και ανθότυρο με dressing balsamico .
• Σαλάτα πολίτικη με λευκό και κόκκινο λάχανο , καρότο
,πολύχρωμες πιπεριές ,κάπαρη, φρέσκα μυρωδικά, σέλερι και
κύβους ξινόμηλου με sour cream γιαουρτιού .
• Γερμανική πατατοσαλάτα με λουκάνικο ,φρέσκο κρεμμυδάκι
,κόκκινο λάχανο και φρέσκα μυρωδικά με vinaigrette
μουστάρδας .

ΟΡΕΚΤΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Χειροποίητα πιττάκια Καισαρείας με παστουρμά και τυρί .
Χειροποίητα σουτζουκοπιτάκια με τυρί .
Τυρόπιτα χειροποίητη με φύλλο κανταϊφιού και μυρωδικά .
Χειροποίητα Τυροπιτάκια χωριάτικα με λιαστή ντομάτα ,φέτα
και ελιά.
Ρολάκια μελιτζάνας με ανθότυρο, δυόσμο και σάλτσα
φρέσκιας ντομάτας .
Μανιτάρια γεμιστά με τυριά και αλλαντικά .
Quiche Lorraine με σπανάκι.
Κρέπα ζαμπόν-τυρί και κρέμα γάλακτος .
Σουφλέ ζυμαρικών με εκλεκτά τυριά και αλλαντικά με κρέμα
γάλακτος .
Λαχανοντολμάδες με μοσχαρίσιο κιμά και αυγολέμονο .

ΚΥΡΙΩΣ
• Παραδοσιακή γαλοπούλα γεμιστή με ρύζι , μοσχαρίσιο κιμά,
κάστανα , δαμάσκηνα , σταφίδες και κουκουνάρι .
• Φιλετάκια κοτόπουλο με πολύχρωμες πιπεριές Julien σε κρέμα
γάλακτος και κάρυ .
• Κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής αργοψημένο στο φούρνο
μαριναρισμένο με πορτοκάλι και λεμόνι , φρέσκα αρωματικάμπαχαρικά και σως μουστάρδας .
• Χοιρινές Πανσετούλες καραμελωμένες αργοψημένες στο
φούρνο .

• Παραδοσιακό χοιρινό στην κατσαρόλα με σέλινο , φρέσκα
μυρωδικά και παραδοσιακό αυγολέμονο .
• Χοιρινό μπούτι μαριναρισμένο με αρωματικά και μπαχαρικά με
σάλτσα πορτοκαλιού .
• Χοιρινά φιλετάκια με δαμάσκηνα
• Χοιρινός λαιμός χωρίς κόκκαλο μαριναρισμένος με αρωματικά
και μπαχαρικά με σάλτσα ψητού .
• Μοσχαράκι γάλακτος stroganoff με μανιτάρια.
• Μοσχαράκι γάλακτος με κόκκινη σάλτσα και δαμάσκηνα .
• Αρνάκι αργοψημένο στην λαδόκολλα με φρέσκα αρωματικά .
• Αρνάκι φρικασέ με τρυφερά μαρουλάκια , φρέσκο κρεμμυδάκι
,αρωματικά με παραδοσιακό αυγολέμονο .

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•

Πατατούλες baby αρωματισμένες με δενδρολίβανο και μέλι.
Πατατούλες φούρνου ριγανάτες σε σάλτσα μουστάρδας .
Κλασσικό ρύζι με κουρκουμά και πολύχρωμα λαχανικά .
Πολίτικο ρύζι με κουκουνάρι και σταφίδες .
Πουρέ γλυκοπατάτας .
Πουρές κάστανο
Πλατό με ελληνικά τυριά ,μανούρι ,γραβιέρα Νάξου , καπνιστό
τυρί , κασέρι , φέτα συνοδευμένη από κριτσίνια και
αποξηραμένα φρούτα .
• Πλατό από ευρωπαϊκά τυριά ,παρμεζάνα ,μπλε τυρί Δανίας
,brie , έμενταλ συνοδευόμενα με ξηρούς καρπούς ,φρούτα
,μαρμελάδα και κριτσίνια .

• Πλατό αλλαντικών με σαλάμι αέρος ,Fouantre γαλοπούλα
,Προσούτο Ευρυτανίας , Fouantre χοιρινό , συνοδευόμενα από
φύλλα ρόκας , sticks λαχανικών ,dip και κριτσίνια .
Μπορείτε να δημιουργήσετε το μενού της επιλογής σας , από τα
παραπάνω είδη και να σας το κοστολογήσουμε ανάλογα με τα άτομα
.

Το team της AQUARELLAS CATERING σας εύχεται Καλές Γιορτές με
υγεία !!!!

