ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΤΙ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ DIAMOND

Το Κτήμα DIAMOND διαθέτει όλα τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα για την λειτουργία του χώρου και είναι
πιστοποιημένο με ΗΑCCP - ISO 22000/2005. Ο chef μας ετοιμάζει όλα τα εδέσματα και σερβίρονται στις
εγκαταστάσεις του χώρου.
Παροχές:


Ο πλήρες πολυτελής εξοπλισμός για τους ενήλικες τραπέζια ροτόντες, αναπαυτικές ξύλινες καρέκλες,
σαλόνι και για τα παιδιά πολύχρωμα τραπεζάκια & καρεκλάκια,



Όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός (πιάτα ποτήρια, σερβίτσια κλπ) και ότι άλλο χρειάζεται για την άριστη
εξυπηρέτηση των καλεσμένων,



Το έμπειρο προσωπικό για το σέρβις των καλεσμένων σας,



Καθαριότητα στα WC (και WC AMEA) και σε όλο τον περιβάλλοντα χώρο,



Γκαρνταρόμπα, αλλαξιέρα για μωρά,



Parking facilities με επιπλέον χρέωση,



Υπαίθριος χώρος με μίνι παιδική χαρά,



Εξωτερικός χώρος BBQ,



Εσωτερικός, κλιματιζόμενος, χώρος με μπαρ,



Υπεύθυνος για την λειτουργία του κτήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Οι προτάσεις μας είναι ενδεικτικές και μπορούμε να κάνουμε τροποποιήσεις στα μενού σύμφωνα με τις
γευστικές προτιμήσεις σας.
Όλα τα μενού είναι για 20 ενήλικες minimum & 20 παιδάκια minimum, αντίστοιχα.

MENOY 1
ΣΤΟ BAR
Για τους μεγάλους θα προσφέρονται:
Φρέσκος Καφές Φίλτρου
Nescafe & Nescafe χωρίς καφεΐνη
Espresso & Capuccino
Τσάι σε ποικιλία γεύσεων
Χυμός Πορτοκάλι
Αναψυκτικά κανονικά και light
Νερό, όλα σε απεριόριστη κατανάλωση
ΣΕ ΠΙΑΤΕΛΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ
Ποικιλία από cookies και αφράτα cake
Ποικιλία από χειροποίητα πιτάκια
με τυριά,
με σπανάκι,
με λουκάνικο,
με κοτόπουλο,
πιτσάκια κ.α
Ποικιλία από μίνι σαντουιτσάκια & τορτίγια rolls
Μίνι Τορτίγια rolls με τονοσαλάτα και αγγούρι
Μίνι Brioche με καπνιστή γαλοπούλα και τυρί
Tramezzini με αλλαντικά, τυριά και sauce

MENOY 2
ΣΤΟ BAR
Για τους μεγάλους θα προσφέρονται:
Φρέσκος καφές φίλτρου, Nescafe & Nescafe χωρίς
καφεΐνη, Frappé, Espresso, Espresso Freddo,
Cappuccino, Freddo Cappuccino
Ποικιλία από cookies και αφράτα cake
Για όλους θα προσφέρουμε:
Αναψυκτικά κανονικά και light, Χυμός Πορτοκάλι,
Νερό, όλα σε απεριόριστη κατανάλωση

ΣΤΟ ΜΠΟΥΦΕ
ΣΑΛΑΤΕΣ
«Πράσινη σαλάτα» με διάφορα φρέσκα λαχανικά εποχής,
μαρούλι, πολύχρωμες πιπεριές, λιαστή τομάτα, ρόκα, flakes
παρμεζάνας και βινεγκραίτ πορτοκαλιού
Tortilla rolls με γαλοπούλα και τυρί
ΖΕΣΤΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ
Ζυμαρικά με λαχανικά και σάλτσα τομάτας
Χειροποίητα τυροπιτάκια με μους τυριών
Σουβλάκια Χοιρινά με λαδολέμονο και φρέσκια ρίγανη
Μίνι hamburger με τυρί και sauce cocktail
Κοτομπουκιές από φιλέτο κοτόπουλο

MENOY 3
ΣΤΟ BAR
Για τους μεγάλους θα προσφέρονται:
Φρέσκος καφές φίλτρου, Nescafe & Nescafe χωρίς καφεΐνη,
Frappé, Espresso, Espresso Freddo,
Cappuccino, Freddo Cappuccino
Ποικιλία από cookies και αφράτα cake
Για όλους θα προσφέρουμε:
Αναψυκτικά κανονικά και light, Χυμός Πορτοκάλι,
Νερό, όλα σε απεριόριστη κατανάλωση
ΣΤΟ ΜΠΟΥΦΕ
ΣΑΛΑΤΕΣ
«Πράσινη σαλάτα» με διάφορα φρέσκα λαχανικά εποχής,
μαρούλι, πολύχρωμες πιπεριές, λιαστή τομάτα, ρόκα, flakes
παρμεζάνας και βινεγκραίτ πορτοκαλιού
Φρεσκοκομμένα sticks λαχανικών & dip 1000 νησιά σε
ποτηράκια
Ποικιλία από Tramezini με τυριά, αλλαντικά
& σαλάτα λαχανικών
ΖΕΣΤΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ
Spring rolls λαχανικών με γλυκόξυνη σάλτσα
Ζυμαρικά με κρέμα και ζαμπόν
Σουβλάκια Χοιρινά με λαδολέμονο και
φρέσκια ρίγανη
Σουβλάκια Κοτόπουλο με sauce honey mustard
Μίνι hamburger με τυρί και sauce cocktail
ή
Mini hot dog με κέτσαπ και μουστάρδα

ΜΕΝΟΥ 4
ΣΤΟ BAR
Για τους μεγάλους θα προσφέρονται:
Φρέσκος καφές φίλτρου,
Nescafe & Nescafe χωρίς καφεΐνη, Frappé,
Espresso, Espresso Freddo,
Cappuccino, Freddo Cappuccino
Ποικιλία από cookies και αφράτα cake
Κατά την διάρκεια του γεύματος θα προσφέρουμε στους ενήλικες
Κρασί εμφιαλωμένο λευκό και κόκκινο,
Για όλους θα προσφέρουμε:
Αναψυκτικά κανονικά και light, Χυμός Πορτοκάλι,
Νερό, όλα σε απεριόριστη κατανάλωση
ΣΤΟ ΜΠΟΥΦΕ
ΣΑΛΑΤΕΣ
«Ελληνική» με τοματίνια, αγγούρι, πράσινη πιπεριά, κρεμμύδι,
ελιές & κρητικές κριθαρομπουκιές
«Καίσαρα» με μαρούλι, ψιλοκομμένο κοτόπουλο, παρμεζάνα,
κρουτόν, και ceasar’s dressing
Μίνι σαντουιτσάκια με καπνιστή γαλοπούλα και τυρί
ΖΕΣΤΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ
Ζυμαρικά με σάλτσα Carbonara ή
Napolitain με φρέσκια τομάτα και βασιλικό
Μίνι χοιρινά σουβλάκια teriyaki με μέλι και σουσάμι
Κοτομπουκιές από φιλέτο κοτόπουλο με sauce Delichef
Αφράτα μπιφτεκάκια σχάρας από φρέσκο κιμά
Πατατοκροκέτες
Ποικιλία από χειροποίητα πιτάκια (3 είδη)
με τυριά, με σπανάκι, με λουκάνικο, με κοτόπουλο, πιτσάκια κ.α

ΜΕΝΟΥ 5
ΣΤΟ BAR
Για τους μεγάλους θα προσφέρονται:
Φρέσκος καφές φίλτρου, Nescafe & Nescafe χωρίς καφεΐνη,
Frappé, Espresso, Espresso Freddo, Cappuccino,
Freddo Cappuccino
Ποικιλία από cookies και αφράτα cake
Κατά την διάρκεια του γεύματος θα προσφέρουμε στους
ενήλικες:
Κρασί εμφιαλωμένο λευκό και κόκκινο, Μπύρα Draft,
Για όλους θα προσφέρουμε:
Αναψυκτικά κανονικά και light
Χυμός Πορτοκάλι
Νερό, όλα σε απεριόριστη κατανάλωση
ΣΤΟ ΜΠΟΥΦΕ
ΣΑΛΑΤΕΣ
«Ρόκα - Παρμεζάνα» με λιαστές τομάτες και σος βαλσάμικο
«Κρητική» παραδοσιακή με κριθαρομπουκιές, τομάτα, μαλακή
μυζήθρα, ρίγανη και ελαιόλαδο
ΖΕΣΤΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ
Ζυμαρικά με σάλτσα Bolognese &
Napolitain με φρέσκια τομάτα και βασιλικό
Τάρτα με κοτόπουλο και τυριά
Μπριζολάκια χοιρινά με sauce σόγιας και πορτοκάλι
Φιλετίνια από τρυφερό μοσχαράκι με διάφορα λαχανικά
και sauce hoi shin
Κοτόπουλο σχάρας με φρέσκια ρίγανη και μουστάρδα
Πατατούλες στρογγυλές στο φούρνο
με φρέσκια ρίγανη και λεμόνι
Ρύζι με λαχανικά και καλαμπόκι
ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
Φρουτοσουβλάκια με σοκολάτα
Ποικιλία από σφηνάκια

ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕΝΟΥ 1
Σαντουιτσάκι με γαλοπούλα - τυρί (1 τεμάχιο)
Πιτσάκι (1 τεμάχιο)
Μπιφτεκάκι (1 τεμάχιο)
Chicken nuggets (2 τεμάχια)
Πατατούλες τσιπς
Ατομικό χυμό πορτοκάλι
ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕΝΟΥ 2
Σαντουιτσάκι με ζαμπόν – τυρί (1 τεμάχιο)
Τυροπιτάκι (1 τεμάχιο)
Πιτσάκι (1 τεμάχιο)
Chicken nuggets (2 τεμάχια)
Μπιφτεκάκι (1 τεμάχιο)
ή
Μίνι burger με τυρί (1 τεμάχιο)
Πατατούλες τσιπς
Ατομικό χυμό πορτοκάλι
ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕΝΟΥ 3
Brioche γαλοπούλα – cream cheese (1 τεμάχιο)
Τυροπιτάκι (1 τεμάχιο)
Πιτσάκι (1 τεμάχιο)
Μίνι σουβλάκι κοτόπουλο (1 τεμάχιο)
Μίνι χοιρινό σουβλάκι (1 τεμάχιο)
Ατομική πιτούλα (1 τεμάχιο)
Μίνι hot dog (1 τεμάχιο)
ή
Μίνι burger με τυρί (1 τεμάχιο)
Πατατούλες τσιπς
Ατομικό χυμό πορτοκάλι
Σημειώσεις: Ελάχιστη παραγγελία για 20 παιδάκια έως 8 ετών. Όλα τα εδέσματα σερβίρονται
σε σκεύη μιας χρήσης, και συμπεριλαμβάνουν ατομικό χυμό για κάθε παιδάκι.

