WELCOME
•
•
•

Moscato D’asti
Σπιτική λεμονάδα

Sticks λαχανικών με dressing και τραγανή Τορτίγια

ΣΑΛΑΤΕΣ
•

Ελληνική σαλάτα με κύβους ντομάτας ,κύβους

αγγουριού ,κρεμμυδιού ,φιλετάκια ελιάς, κύβους φέτας
,διαμαντάκια κάπαρης ,κύβους πράσινης πιπεριάς
ρίγανη και Extra παρθένο ελαιόλαδο.
•

Σαλάτα Ταμπουλέ με πλιγούρι ,φρέσκα αρωματικά μυρωδικά , διαμαντάκια ντομάτας ,πιπεριά φλωρίνης
,κρεμμυδάκι φρέσκο ,διαμαντάκια αγγουριού , χυμό
λεμονιού και Extra παρθένο ελαιόλαδο.
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•

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

αρωματικά ,ρόδι ,τσιπς αραβικής πίτας και βινεγκρέτ
από παλαιωμένο balsamico.
Μακαρονοσαλάτα χρωματιστή με πολύχρωμες βίδες με

•

γεύση λαχανικών με φρέσκο κρεμμυδάκι ,πολύχρωμες
πιπεριές ,πίκλα αγγουριού ,φρέσκα μυρωδικά και
dressing μουστάρδας.

ΟΡΕΚΤΙΚΑ
•

Σουφλέ ζυμαρικών με διάφορα τυριά ,αλλαντικά και
κρέμα γάλακτος.
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•

Κρέπες με ζαμπόν και τυρί γκρατιναρισμένες με
κρέμα γάλακτος και τυρί gouda.

•

Τυρόπιτα χειροποίητη – Σπανακόπιτα χειροποίητη
50%-50%
•

Κολοκυθοκεφτέδες

ΦΡΕΣΚΟΨΗΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ BBQ
Ζουμερά μοσχαρίσια μπιφτεκάκια με φρέσκα μυρωδικά

•

sauce λαδολέμονο ή μουστάρδας.
•

Φιλετάκια κοτόπουλο σχάρας με sauce λαδολέμονο ή
μουστάρδας.
•

Χοιρινά μπριζολάκια σχάρας με sauce bbq.
•

Λουκάνικο χωριάτικο

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
•

Πατατούλες φούρνου με μυρωδικά και καπνιστή πάπρικα.
•

Ρύζι με ανάμεικτα λαχανικά και κουρκουμά .

Ποικιλία από φουρνιστά ψωμάκια και κριτσίνια σε διάφορες
γεύσεις
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ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ
•

Σφηνάκια σε διάφορες γεύσεις

Bar
Αναψυκτικά
Κρασί λευκό – ροζέ
Μπύρα
Νερό εμφιαλωμένο
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(Το Bar είναι σε απεριόριστη κατανάλωση )

• 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 μπουκάλια 1 ½ λίτρο .

• Εμφιαλωμένο νερό σε απεριόριστη κατανάλωση.
• Κρασί εμφιαλωμένο λευκό και ροζέ σε απεριόριστη
κατανάλωση.

• Προσωπικό εκδήλωσης αναλόγως τα τελικά άτομα της
εκδήλωσης .

• Τιμή buffet 1 28€.
• Τον τελικό αριθμό ατόμων τον οριστικοποιούμε τελευταία
εβδομάδα.

Με εκτίμηση Aquarella EventsCatering
Τηλ: 6907902879
Email: aquarellaevents@gmail.com
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