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ΓΑΜΗΛΙΟ BUFFET 2
WELCOME DRINK: Καλωσορίζουμε τους καλεσμένους σας με δροσερά ποτά:
Cocktail σαμπάνιας Fruit Punch
Αναψυκτικά κανονικά & light, Νερό
Περαστά ορεκτικά με το ποτό :
Κριτσίνι τυλιχτό με prosciutto και τυρί Philadelphia αρωματισμένο με ρόκα
Καναπεδάκια με τυριά και αλλαντικά
Spring rolls με sauce mandarin

ΣΤΟ ΜΠΟΥΦΕ
ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΑΡΗ
Ψωμάκια σε ποικιλία γεύσεων

ΚΡΥΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ
ΣΑΛΑΤΕΣ (4 είδη)
Παραδοσιακή «Χωριάτικη» με τομάτα, αγγούρι, πράσινη πιπεριά, κρεμμύδι,
ελιές και τυρί φέτα
Σαλάτα «Πράσινη» με φύλλα baby ρόκας, γαλλικό μαρούλι, ψητό παντζάρι,
καρύδι, ρόδι, ψητό χαλούμι και vinaigrette από πετιμέζι
Σαλάτα «Tambuleh» με κους κους, λαχανικά μαριναρισμένα σε εσπεριδοειδή, κρεμμύδι,
ψιλοκομμένο αγγούρι, τομάτα και μαϊντανό
Σαλάτα «Λάχανο», καρότο, αμύγδαλο φιλέ, μαϊντανό και αρωματική σάλτσα
γιαουρτιού με μήλο

ΠΛΑΤΟ ΜΕ ΤΥΡΙΑ
Ποικιλία από Ελληνικά και Διεθνή τυριά
Συνοδεύονται με φρούτα εποχής και κριτσίνια

ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ (5 είδη)
Λαζάνια με σπανάκι, ανθότυρο και χοιρινό απάκι
Τάρτα quiche Loraine με τυριά και αλλαντικά
Παραδοσιακή Πρασόπιτα με χειροποίητο φύλο
Πατατούλες στο φούρνο με ελαιόλαδο λεμόνι και θυμάρι

RISOTTO STATION
O chef ετοιμάζει παρουσία σας
Ριζότο μανιταριών με καπνιστό τυρί Μετσόβου και τοματίνια
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Συνέχεια

ΓΑΜΗΛΙΟ BUFFET 2

ΚΥΡΙΩΣ ΕΔΕΣΜΑΤΑ

(5 είδη)

Φιλέτο κοτόπουλο με τυρί Philadelphia και φρέσκα μανιτάρια
Μοσχαράκι ala polita με αγκινάρες και ελαφριά sauce λεμονιού
Από την σχάρα μας :
Μοσχαρίσια μπιφτεκάκια γεμιστά με τυρί Cheddar
Λουκάνικα Μυκόνου με ελαφριά sauce μουστάρδας
Όλα τα παραπάνω συνοδεύονται με πιτούλες ψημένες στη σχάρα
και ελαφριά sauce γιαουρτιού, BBQ και μουστάρδα

CARVING STATION

Ο chef τεμαχίζει παρουσία σας
Αρνάκι μαριναρισμένο με φρέσκα βότανα ψημένο στην λαδόκολλα
ή
Χοιρινό μπούτι, σιγοψήνεται στο φούρνο με τους ζωμούς του αρωματίζεται με
ξυνόμηλα και πετιμέζι, δημιουργείται υπέροχη τραγανή πέτσα
συνοδεύεται από σάλτσες μουστάρδας & BBQ
(παρακαλούμε επιλέξτε ένα από τα παραπάνω αρνάκι ή χοιρινό μπούτι)

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
Γαμήλια τούρτα παρουσίασης σε διάφορα σχέδια,
Σερβίρεται στους νεόνυμφους με σαμπάνια.
Ατομικές πάστες για τους καλεσμένους σε γεύση της επιλογής σας
Λουκουμάδες με μέλι, κανέλα και τριμμένο καρύδι
Φρέσκα φρούτα εποχής σε πλατό

ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΤΩΝ
Εμφιαλωμένο κρασί Λευκό «Mοσχοφίλερο» & Ερυθρό «Aγιωργίτικο»,
Μπίρες,
Αναψυκτικά κανονικά & light Εμφιαλωμένο νερό
Όλα τα ποτά είναι σε απεριόριστη κατανάλωση
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