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WEDDING BUFFET MENU 4 

 

WELCOME DRINK 

 

Παρακαλώ επιλέξτε 2 από τα κάτωθι: 

 

• Cocktail Σαμπάνιας Bellini ή Kir Royal ή Rossini 

• Cocktail Spritz με Aperol Spritz ή Lemon Spritz 

• Virgin Cocktails με Virgin Mojito ή Virgin Porn Star 

• Refreshing summer drinks με Fresh Lemonade ή Watermelon Lemonade, 

Lemon Fizz, Αρωματισμένο νερό με αγγούρι και μέντα 

 

WELCOME FINGER FOOD 

 

Παρακαλώ επιλέξτε 4 από τα κάτωθι: 

 

• Πιατέλα με sticks λαχανικών & dip της επιλογής σας (πατέ μαύρης 

ελιάς/ ταραμοσαλάτα / μελιτζανοσαλάτα / τυρί κρέμα / guacamole) 

• Tramezzini (με ζαμπόν & τυρί / γαλοπούλα & τυρί / τυρί, ντομάτα και 

ελιά / ψητά λαχανικά & μανούρι / ροκφόρ & σαλάτα / τονοσαλάτα) 

• Ντοματίνια γεμιστά με τονοσαλάτα ή mousse φέτας & βασιλικό ή με 

quinoa 

• Σουβλάκι Caprese ( ντοματίνι, bocconcini μοτσαρέλας & σάλτσα pesto) 

• Ταρταρέλα από καλαμπόκι με γέμιση χωριάτικης σαλάτας 

• Roulade σπανάκι με παρμεζάνα μαριναρισμένη σε balsamic 

• Μπουκίτσα μελιτζάνας με χαλούμι και δυόσμο 

• Mini bruschetta με κατσικίσιο τυρί και μαρμελάδα σύκο 

• Ταρτάκι με στραπατσάδα & κόκκινη πιπεριά Φλωρίνης 

• Canapé με καπνιστό σολωμό, άνηθο και λεμόνι 

• Canapé με prosciutto και πεπόνι 

• Endive με brick & sour cream 

• Πουγκιά απο prosciutto με τυρί chevre ή με ανθότυρο και δυόσμο 

• Ποικιλία από μπουρεκάκια (μελιτζάνας, κολοκυθιού, πράσου) 

• Mini ντάκος με μυζήθρα, τομάτα, κάπαρη & ρίγανη 
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STAND ΣΑΛΑΤΙΚΩΝ  

Ελληνική σαλάτα με τομάτα, αγγούρι, ελιές, φέτα και παρθένο ελαιόλαδο 

Πατατοσαλάτα με πορτοκάλι, pancetta, κόλιανδρο, κάπαρη, βότανα και 

μαγιονέζα 

Σαλάτα ταμπουλέ με ρόδι και τραγανές πιτούλες στο φούρνο. 

 Σαλάτα prosciutto με πανδαισία πράσινης σαλάτας, χρωματιστά τοματίνια 

Σαντορίνης, κουκουνάρι με αρωματική vinaigrette από πετιμέζι 

 

PLATEU ΤΥΡΙΩΝ  

(Συνοδεύονται από διάφορα αρτοσκευάσματα)  

Plateau ελληνικών και ευρωπαϊκών τυριών με αποξηραμένα και φρέσκα 

φρούτα  

 

ΚΥΡΙΩΣ ΕΔΕΣΜΑΤΑ 

Πατάτες κυδωνάτες φούρνου με ρίγανη  

Τυρόπιτα  με παραδοσιακό φύλλο λαδιού 

Κρέπα με αλεύρι σικάλεως  με μους θαλασσινών ( ή με ζαμπόν, τυρί & 

σπανάκι) 

Μελιτζάνα σχάρας με μαϊντανό, ταχίνι και φρέσκια ντομάτα 

 

 

PASTA STAND LIVE 

 

Ελληνική Μεσογειακή Pasta με τοματίνια, καπνιστή πανσέτα, και pesto ρόκας 

Rissoto με άγρια μανιτάρια, σύκα & βαλσάμικο 
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CARVING STAND  

Ψητό μπούτι χοιρινό  μαριναρισμένο με αρωματικά βότανα ψημένο 12 ώρες  

 

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ 

Τούρτα ανάμεικτη mousse με τραγανή βάση πραλίνας 

Φρούτα Εποχής σερβιρισμένα σε πιατέλες 

Λουκουμάδες με καρύδια και μέλι & μια μπάλα παγωτό 

Γλυκά Σφηνάκια σε διάφορες γεύσεις 

 

ΠΟΤΑ 

 

Αναψυκτικά 3Ε , μπύρες και εμφιαλωμένο νερό καθόλη τη διάρκεια της 

δεξίωσης σε απεριόριστη κατανάλωση 

WINE BAR 

Στην τιμή του μενού περιλαμβάνεται απεριόριστη κατανάλωση λευκού και 

κόκκινου κρασιού από τα παρακάτω πακέτα: 

WINE PACKAGE 1 

Λευκό κρασί Alos Imeteras (ποικιλία Λαζαρίδη) Γαλλικό Sauvignon-Ελληνικό 

Ασύρτικο- Ιταλικό Moscato 

Κόκκινο κρασί Alos Imeteras (ποικιλία Λαζαρίδη) Cabernet Sauvignon 

WINE PACKAGE 2 

Λευκό κρασί Μελισσόμανδρα (Ελληνικά Κελλάρια)- Ασύρτικο- Ροδίτης 

Κόκκινο κρασί Μελισσόμανδρα (Ελληνικά Κελλάρια)- Cabernet Sauvignon 

WINE PACKAGE 3 

Λευκό κρασί Μαλαγουζιά (Συρίγος) Μοσχοφίλερο- Μαλαγουζιά 

Κόκκινο κρασί (Συρίγος)- Cabernet Merlot 
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Συμπεριλαμβάνονται: 

✓ Τραπέζια ροτόντες 10 ή 12 ατόμων με 

 λευκά ή μπεζ τραπεζομάντηλα 

✓ Καρέκλες Tiffanies decape ή λευκές Tiffanies 

 

 

Τιμή κατά άτομο: 

On Request 


