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B U F F E T  M E N U  Β Α Π Τ Ι Σ Η Σ  

WELCOME COCKTAIL RECEPTION  

(Κατά την υποδοχή προσφέρεται στους καλεσμένους σας) 

• Sangria με φρέσκα φρούτα 

• Σπιτική λεμονάδα με φύλλα δυόσμου 

SALAD STAND 

(Φρέσκες σαλάτες παρουσιάζονται στο buffet σε πορσελάνινες 

σαλατιέρες) 

▪ Ιταλική Σαλάτα με ρόκα, λόλα, παρμεζάνα και sauce από ξύδι 

μπαλσάμικο 

▪ Σαλάτα Ελληνική ντομάτα, - αγγουράκι- ελιές- κάπαρη- φέτα-  

χρωματιστές  πιπεριές- sauce ελαιόλαδου. 

▪ Caesar’s γαλλική σαλάτα με νιφάδες παρμεζάνας- φιλετάκια 

κοτόπουλο- τραγανά croutons- Caesar’s sauce.  

 

 

STAND ΤΥΡΙΩΝ 

(Τοποθετημένα σε γυάλινα ατομικά βαζάκια.  

Διακομισμένα με σταφύλια, ξερά σύκα, δαμάσκηνα και βερίκοκα.)  

• Επιλεγμένα ελληνικά & διεθνή τυριά  

Γραβιέρα Κρήτης-Προβολόνε-Μετσόβου 

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

(Τοποθετημένα σε μεγάλες καλαθούνες του φούρναρη) 

 

▪ Ποικιλία από διάφορα είδη ψωμιού ( λευκό, πολύσπορο, παπαρούνα) 

▪ Crackers 

▪ Κριτσίνια 

BBQ HOUSE 

(Προσφέρονται ζεστά στο buffet σε ειδικά σκεύη μπαιν μαρί) 

 

▪ Κοτόπουλο φιλέτο μπουκιές σοτέ με πολύχρωμη πανδαισία και 

σπόρους σουσαμιού ή κοτόπουλο με γλυκόξινη σάλτσα ή κοτόπουλο 

στη σχάρα με ελαφριά sauce λεμονιού   

▪  Μπιφτεκάκια σχάρας ή κεμπάπ χειροποίητο με sauce γιαουρτιού 

▪ Μοσχαράκι με λιαστή ντομάτα και γραβιέρα Νάξου  

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 
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(Προσφέρονται ζεστά στο buffet σε ειδικά σκεύη μπαιν μαρί) 

 

 

▪ Φλογέρες με μους τυριών και αλλαντικά 

▪ Καλτσούνια με ανθότυρο 

▪ Σπανακοτυρόπιτα χωριάτικη με χειροποίητο φύλλο 

▪ Πατάτες baby με χοντρό αλάτι και δεντρολίβανο 

▪ Ρύζι άγριο 

 

DESSERTS 

• Φρούτα εποχής 

• Λουκουμάδες με μέλι και καρύδια ή με πραλίνα 

 

BEVERAGE PACKAGE ( SERVED & BAR )  

 

▪ Οίνος λευκός Calliga Boutaris 

▪ Οίνος ερυθρός Calliga Boutaris 

▪ Αναψυκτικά- Χυμοί ( Fanta, Sprite, Coca-Cola & light & zero, Soda, Tonic 

Water) 

▪ Νερό Εμφιαλωμένο 

 

 

Συμπεριλαμβάνονται:                                                                 

✓ Στολισμός τραπεζιού 

✓ Καρέκλες τύπου Tiffany’s 

 

 

Τιμή κατ’ άτομο: On Request 

Ελάχ. Αριθμός ατόμων : 150                                                   

 

 

 
 

 


