Σελίδα 1 από 2 - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019

BUFFET ΒΑΠΤΙΣΗΣ 3 BBQ
€ 15 ανά άτομο + ΦΠΑ
Welcome drink - Καλωσορίζουμε τους καλεσμένους σας με δροσερά ποτά:
Δροσερή λεμονάδα με φύλλα δυόσμου ή
Fruit Punch με αφρώδη οίνο
Αναψυκτικά κανονικά & light, Χυμό πορτοκάλι, Νερό
ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ BAR & ΠΕΡΑΣΤΑ
Ποικιλία από καναπεδάκια με τυριά και αλλαντικά

ΣΤΟ ΜΠΟΥΦΕ
ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΑΡΗ
Ψωμάκια σε ποικιλία γεύσεων

ΚΡΥΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ
ΣΑΛΑΤΕΣ (4 είδη)
«Ρόκα - παρμεζάνα» με ρόκα, παρμεζάνα, λιαστές τομάτες και sauce βαλσάμικο
«Χωριάτικη» με τομάτα, αγγούρι, πράσινη πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές και τυρί φέτα
«Tabuleh» με πλιγούρι, ψιλοκομμένο αγγούρι, τομάτα, μαϊντανό και αραβική πίτα
«Δροσερή Πατατοσαλάτα» με σος μαγιονέζας και μουστάρδας

ΠΛΑΤΩ ΜΕ ΤΥΡΙΑ
Ποικιλία από ελληνικά και εισαγόμενα τυριά
συνοδεύονται με κριτσίνια και φρούτα εποχής

ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ(5 είδη)
Παραδοσιακή σπανακοτυρόπιτα με χειροποίητο φύλλο
ή
Κρέπες με ζαμπόν και τυριά
(επιλέξτε κρέπες ή πίτα)
Πατάτες χωριάτικες στο φούρνο με ελαιόλαδο και λεμόνι
Σουφλέ Μελιτζάνας με σάλτσα τομάτας και ελληνικά τυριά

PASTA & RISOTTO STATION
Ο Chef ετοιμάζει παρουσία σας
Φαρφάλες Carbonara, με μπέικον, κρέμα και μανιτάρια
Ριζότο με προσούτο, φρέσκα λαχανικά και παρμεζάνα
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Σελίδα 2 από 2 - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019

Συνέχεια

BUFFET ΒΑΠΤΙΣΗΣ 3 BBQ

ΚΥΡΙΩΣ ΕΔΕΣΜΑΤΑ (5 είδη)
BBQ STATION
Όλα τα παρακάτω κρεατικά και πουλερικά ψήνονται στα κάρβουνα
Ανατολίτικα κεμπάπ με ψιλοκομμένο κρεμμύδι, τομάτα
ή Αφράτα Μπιφτεκάκια από φρέσκο κιμά
(επιλέξτε κεμπάπ ή μπιφτέκια)
Λουκάνικα χωριάτικα
Παϊδάκια κοτόπουλο ή φιλετάκια κοτόπουλο με σάλτσα μουστάρδας και μελιού
Χοιρινά μπριζολάκια με sauce ρίγανης
Όλα τα κρεατικά συνοδεύονται με πιτούλες ψημένες στη σχάρα,
sauce BBQ , μουστάρδα & ελαφριά sauce γιαουρτιού σε βαζάκια

STAND ΓΥΡΟΥ
Παραδοσιακός γύρος χοιρινός ή κοτόπουλο
με συνοδεία από τομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι & πιτούλες στη σχάρα
(Παρακαλούμε επιλέξτε χοιρινό ή κοτόπουλο)
ή
CARVING STATION (τεμαχίζεται παρουσία σας)
Χοιρινό μπούτι ολόκληρο ψημένο στο φούρνο με τους ζωμούς του
Συνοδεύεται από σάλτσες μουστάρδας & Barbeque
(επιλέξτε Stand Γύρου ή Carving Station με Χοιρινό μπούτι)

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
Συμβολική τούρτα βάπτισης
Ατομικές πάστες με το μονόγραμμα του παιδιού σας, σε γεύση της επιλογής σας
Λουκουμάδες με μέλι και καρύδια
Καροτσάκι παγωτού παρακαλούμε επιλέξτε 3 από τις παρακάτω γεύσεις
Βανίλια, σοκολάτα, φράουλα, στρατσιατέλα, φιστίκι, μπανάνα
Συνοδεύεται από κυπελάκια, χωνάκια και ποικιλία από σιρόπια

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