
 

 

 

 

WEDDING BUFFET MENU 2 

 

WELCOME DRINK 

 

Επιφυλάσσουμε μια θερμή υποδοχή για τους καλεσμένους σας, 

προσφέροντας 

 τους σανγκρία ή fruit punch. Στην συνέχεια θα προκαλέσουμε τον  

ουρανίσκο με γεύσεις από  

Μπενιέ κολοκυθιού με δροσερό dip γιαουρτιού 

Spring rolls με γλυκό τσίλι 

 

STAND ΣΑΛΑΤΙΚΩΝ  

Πράσινη σαλάτα με ρόκα, μαύρη σταφίδα, κονφί πιπεριά, τριμμένο κατσικίσιο 

τυρί και βινεγκρέτ από ελαιόλαδο και παλαιωμένο ξύδι  

Σαλάτα ταμπουλέ με πλιγούρι, μυρωδικά, μαϊντανό, δυόσμο και lime 

Σαλάτα κάντρυ με μεσογειακά λαχανικά, φιστίκια κάσιους, μαύρη σταφίδα, 

τέταρτα πορτοκαλιού και σως εσπεριδοειδών 

Ελληνική σαλάτα με τομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριά, ελιές, ρίγανη και 

ελαιόλαδο 

 

STAND ΤΥΡΙΩΝ  

(Συνοδεύονται με κριτσίνια και ξερά φρούτα)  

Plateau ελληνικών και διεθνών τυριών  

(Κεφαλογραβιέρα Αμφιλοχίας, Μανούρι Ελασσόνας, Κασέρι Τρικάλων, Blue 

cheese Δανίας)  

 

ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ   

Πατάτες φούρνου με ρίγανη & λεμόνι 

Καρέ μελιτζάνας με σάλτσα περαστής τομάτας, θρυμματισμένη φέτα και 

flakes παρμεζάνας 



 

 

 

Κρεπούλες με ζαμπόν ωμοπλάτη και μους τυριών 

Παραδοσιακή τυρόπιτα και σπανακόπιτα (στο ίδιο πλατό, μισό μισό) 

 

PASTA STAND 

 

Κριθαρότο με μεσογειακά λαχανικά και τραγανό μπέικον 

Ριζότο με μανιτάρια πλευρώτους & λάδι τρούφας 

 

BBQ STAND 

Μπιφτεκάκια μοσχαρίσια σχάρας & γαλοπούλας στο ίδιο σκεύος 

Κοτόπουλο με μουστάρδα και λεβάντα και ξύσμα λεμονιού 

Χοιρινό στην γάστρα ψημένο στο ζουμί του, με ζαράκια πιπεριάς και 

κυδωνάτη ντομάτα 

 

CARVING STAND  

Παραδοσιακή γουρουνοπούλα με σάλτσα μουστάρδας  

ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΑΡΗ 

 

Ποικιλία από στρογγυλά ψωμάκια πολυτελείας, σικάλεως και καλαμποκιού 

και διάφορα κριτσίνια 

 

WEDDING CAKE 

Παρουσίαση σε σχέδιο τετράγωνη ασύμμετρη ή στρογγυλή ανάγλυφη λευκή.   

Η πρότασή μας είναι σοκολάτα με cookies παρουσιασμένη με σάλτσα 

σοκολάτας και τριμμένο μπισκότο 

Εναλλακτικές γεύσεις 

Σοκολάτα – Φράουλα 

Σοκολάτα – Κρέμα 

Σοκολάτα – Καραμέλα 

ή Ντουέτο από μπίτερ σοκολάτα και σοκολάτα γάλακτος 

Τα τεμάχια για κάθε καλεσμένο θα σερβίρονται ατομικά διακοσμημένα 

Και η βραδιά μας θα κλείσει γευστικά με 



 

 

 

Ποικιλία από φρέσκα φρούτα εποχής 

Λουκουμάδες με μέλι και καρύδια 

 

 

 

 

ΠΟΤΑ 

Κρασί λευκό – κόκκινο 

Αναψυκτικά 

Χυμοί 

Νερό εμφιαλωμένο  

Μπύρες  

Σε απεριόριστη κατανάλωση 

 

Τιμή κατά άτομο: 

On Request 


