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Μενού Κοπής πίτας 2019
WELCOME DRINK: Καλωσορίζουμε τους καλεσμένους σας με δροσερά ποτά:
Cocktail σαμπάνιας με φρούτα εποχής
Αναψυκτικά κανονικά & light, Νερό
Περαστά ορεκτικά 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 σε stand

(3 είδη)

Σαλάτα «Tabuleh» με πολυχρωμο κινόα, λαχανικά μαριναρισμένα σε εσπεριδοειδή,
κρεμμύδι, ψιλοκομμένο αγγούρι, τομάτα και μαϊντανό
«Πανδαισία Λαχανικών» με πολύχρωμες πιπεριές, ρόδι, flakes παρμεζάνας,
προσούτο, vinaigrette από μπαλσάμικο και μέλι (V)
«Coleslaw» λάχανο, καρότο, σέλερι και μαγιονέζα

ΠΛΑΤΩ ΜΕ ΤΥΡΙΑ
Ποικιλία από ελληνικά και εισαγόμενα τυριά
Συνοδεύονται με φρούτα εποχής, φρεσκοψημένα κριτσίνια και παξιμαδάκια

ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ σε stand

(4 είδη)

Κρέπες με χειροποίητη ζύμη γεμιστές με τυριά και αλλαντικά
Πατατούλες φούρνου με την φλούδα, με λεμόνι και θυμάρι

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

Risotto Station
Ριζότο με φρέσκα μανιτάρια και κρέμα παρμεζάνας

ΚΥΡΙΩΣ ΕΔΕΣΜΑΤΑ – ΚΡΕΑΤΙΚΑ

(4 είδη)

Φιλετάκια και μπουτάκια κοτόπουλο σχάρας μαριναρισμένα
με μουστάρδα & γλυκιά πάπρικα
Μοσχαρίσια μπιφτεκάκια στη σχάρα γεμιστά με τυρί cheddar
Χοιρινά μπριζολάκια με καραμελωμένα κρεμμυδάκια και BBQ sauce
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Συνέχεια

ΜΕΝΟΥ ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΑΣ

CARVING STATION
Ο chef τεμαχίζει παρουσία σας
Χοιρινό μπούτι σιγοψημένο στο φούρνο με τους ζωμούς του
Συνοδεύεται από σάλτσες μουστάρδας & Barbeque
Όλα τα παραπάνω συνοδεύονται με πιτούλες ψημένες στη σχάρα
και 2 υπέροχες σάλτσες: μουστάρδας- μελιού & ΒΒQ

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ
Παραδοσιακή βασιλόπιτα με άρωμα πορτοκαλιού
Πλούσιος μπουφές γλυκών
Μους σοκολάτας γάλακτος με flakes λευκής σοκολάτας
Προφιτερόλ με σοκολάτα γάλακτος
Πανακότα με σιρόπι καραμέλας
Πακέτο Ποτών
με κρασί εμφιαλωμένο λευκό & κόκκινο
μπίρες, αναψυκτικά κανονικά & light και εμφιαλωμένο νερό

Tel: +30 210 3247719
Web: www.ktimadiamond.gr, E-Mail: info@ktimadiamond.gr

