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ΓΑΜΗΛΙΟ ΒUFFET 1- SILVER 

WELCOME DRINK: Καλωσορίζουμε τους καλεσμένους σας με δροσερά ποτά: 
 

Cocktail σαμπάνιας με φρούτα εποχής  

Αναψυκτικά κανονικά & light, Νερό 

Ορεκτικά περαστά με το ποτό: 

Καναπεδάκια με τυριά και αλλαντικά 

Spring rolls με sweet chili sauce 
 

ΣΤΟ ΜΠΟΥΦΕ  
Το μοναδικά σχεδιασμένο Buffet συντελεί στην καλύτερη  

και ταχύτερη εξυπηρέτηση των καλεσμένων σας  

Καλάθι του Φούρναρη 

Ποικιλία από ατομικά ψωμάκια και Γαλλικές μπαγκέτες  

ΚΡΥΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ 

ΣΑΛΑΤΕΣ (4 είδη) 

«Ελληνική» με τοματίνια, αγγούρι, πράσινη πιπεριά, κρεμμύδι, 

ελιές & κρητικές κριθαρομπουκιές (v) 
«Πανδαισία Λαχανικών» με πολύχρωμες πιπεριές, λιαστή τομάτα, ρόδι, flakes 

παρμεζάνας, dressing vinaigrette από μπαλσάμικο και μέλι (v) 

«Μεξικάνικη Σαλάτα» με φασόλια, καλαμπόκι, μαρούλι, πιπεριές, μελωμένο 

χοιρινό, κίτρινο τυρί και σάλτσα vinaigrette με κόλιανδρο  

«Coleslaw» λάχανο, καρότο, σέλερι και μαγιονέζα (v) 

ΠΛΑΤΩ ΜΕ ΤΥΡΙΑ 

Ποικιλία από ελληνικά και εισαγόμενα τυριά  

Συνοδεύονται με φρούτα εποχής, φρεσκοψημένα κριτσίνια και παξιμαδάκια 

ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ (5 είδη) 

Παραδοσιακή Πρασόπιτα σε χειροποίητο φύλλο  (v) 

Μπρόκολο ογκρατέν με καραμελωμένο χοιρινό 

ή  

Κρέπες με χειροποίητη ζύμη γεμιστές με τυριά και αλλαντικά  
(παρακαλώ επιλέξτε μπρόκολο ή κρέπες) 

Πατατούλες φούρνου με λεμόνι και θυμάρι (v) 

Pasta station  

Ζυμαρικά με σάλτσα alla Siciliana με μελιτζάνες, τοματίνια και μοτσαρέλα (v) 

Risotto Station 

Ριζότο Primavera με τραγανά λαχανικά και flakes παρμεζάνα (v) 
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Συνέχεια                                                                                    ΓΑΜΗΛΙΟ BUFFET 1-SILVER  

BBQ Stand ΚΡΕΑΤΙΚΑ (5 είδη) 

Χοιρινά μπριζολάκια με καραμελωμένα κρεμμυδάκια και BBQ sauce  

Κοτόπουλο στρογγανόφ με ροζ σάλτσα  

Αφράτα μπιφτεκάκια σχάρας γεμιστά με τυρί 

Μοσχαράκι «μπλανκέτ» (blanquette de veau)  

με φρέσκα μανιτάρια και σάλτσα κρασιού 

Σουβλάκι από λουκάνικα χωριάτικα και ψητά λαχανικά 

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ 

Λουκουμάδες με μέλι κανέλα και τριμμένο καρύδι 

Celebration Wedding Cake 

Γαμήλια τούρτα παρουσίασης σε διάφορα σχέδια,  

Σερβίρεται στους νεόνυμφους με σαμπάνια.  

Ατομικό γλυκό για τους καλεσμένους σε γεύση της επιλογής σας 

(βανίλια –σοκολάτα / βανίλια – φράουλα / μπισκότο oreo /σοκολάτα bitter /καραμέλα) 

 

 

ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΤΩΝ 

Εμφιαλωμένο κρασί λευκό & κόκκινο 

Μπύρες, αναψυκτικά κανονικά & light 

Νερό  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


