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WELCOME DRINK: Καλωσορίζουμε τους καλεσμένους σας με δροσερά ποτά: 
Cocktail σαμπάνιας με μαστίχα Χίου & δροσερό αγγούρι ή 

Cocktail σαμπάνιας Fruit Punch 

Δροσερή λεμονάδα με φύλλα δυόσμου 

Αναψυκτικά κανονικά & light, Νερό 

Περαστά ορεκτικά με το ποτό: 

Μπρουσκετούλες με λουκάνικο και sauce μουστάρδα 

Won ton με τυρί & sweat chili sauce 

Spring rolls με sauce mandarin 

ΣΤΟ ΜΠΟΥΦΕ 
 

ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΑΡΗ 

Μίνι ψωμάκια σε ποικιλία γεύσεων 

ΚΡΥΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ  
ΣΑΛΑΤΕΣ 

«Πανδαισία λαχανικών» με διάφορα λαχανικά εποχής, μαρούλι, πολύχρωμες πιπεριές, 

λιαστή τομάτα, ρόκα, flakes παρμεζάνας και vinaigrette πορτοκαλιού 

«Χωριάτικη» με τομάτα, αγγούρι, πράσινη πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές και τυρί φέτα 

«Νάπολι» με ρόκα, νιφάδες παρμεζάνας, λιαστές τομάτες και σος βαλσάμικο 

«Tabouleh»  κούς κούς, ψιλοκομμένο αγγούρι, τομάτα και μαϊντανό 

ΠΛΑΤΩ ΜΕ ΤΥΡΙΑ 

Ποικιλία από εγχώρια και εισαγόμενα τυριά  

συνοδεύονται με φρούτα εποχής και κριτσίνια 

ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 

Μελιτζάνα “Parmezziano” με βασιλικό και κρέμα τομάτα 

Ψητά λαχανικά μαριναρισμένα με sauce pesto  

Πατατούλες στο φούρνο με ελαιόλαδο λεμόνι και θυμάρι 

PASTA & RISSOTO STATION 

O chef ετοιμάζει παρουσία σας 

Πένες με σάλτσα 4 τυριά  

(ή άλλο ζυμαρικό & σάλτσα της επιλογής σας) 

Ριζότο με μανιτάρια  & flakes παρμεζάνα 

BUFFET ΒΑΦΤΙΣΗΣ 4 – BBQ       
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Συνέχεια                                                                                              BUFFET ΒΑΠΤΙΣΗΣ 4 – BBQ  

ΚΥΡΙΩΣ ΕΔΕΣΜΑΤΑ 
BBQ STATION:  

Όλα τα παρακάτω κρεατικά και πουλερικά ψήνονται στα κάρβουνα 

Σουβλάκι κοτόπουλο με πιπεριές και sauce μουστάρδας μελιού  

ή  

Φιλετάκια και μπουτάκια κοτόπουλο με sauce μουστάρδας μελιού 
(παρακαλούμε επιλέξτε ένα από τα παραπάνω σουβλάκι ή φιλέτο κοτόπουλο) 

Ανατολίτικα κεμπάπ με μαϊντανό  

ή 

 Μπιφτεκάκια από φρέσκο κιμά  
(παρακαλούμε επιλέξτε ένα από τα παραπάνω κεμπάπ ή μπιφτεκάκια) 

Λουκάνικα χωριάτικα  
 

Όλα τα παραπάνω συνοδεύονται με ψιλοκομμένες πιτούλες ψημένες στη σχάρα  

και ελαφριά sauce γιαουρτιού 

ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ 
 Μοσχαράκι γάλακτος στην κατσαρόλα με σάλτσα κρασιού 

ΣΤΗ ΣΟΥΒΛΑ 
Αρνάκι μαριναρισμένο με φρέσκα βότανα στη σούβλα  

ή 

Ολόκληρο γουρουνόπουλο στη σούβλα και  

συνοδεύεται από σάλτσες  μήλου, μουστάρδας & Barbeque 

ή 

STAND ΓΥΡΟΥ  

Παραδοσιακός γύρος χοιρινός ή κοτόπουλο 

με συνοδεία από τομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι & πιτούλες στη σχάρα 
(Παρακαλούμε επιλέξτε Αρνάκι ή γουρουνόπουλο ή χοιρινό/κοτόπουλο γύρο) 

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ 
Φρέσκα καθαρισμένα φρούτα εποχής σε πλατό 

Λουκουμάδες με μέλι, κανέλα και τριμμένο καρύδι 

Καροτσάκι παγωτού παρακαλούμε επιλέξτε 3 από τις παρακάτω γεύσεις 

Βανίλια, σοκολάτα, φράουλα, στρατσιατέλα, φιστίκι, μπανάνα 

Συνοδεύεται από κυπελάκια, χωνάκια και ποικιλία από σιρόπια 

Συμβολική τούρτα βάπτισης 

Ατομικές  παστές  με το μονόγραμμα του παιδιού σας, σε γεύση της επιλογής σας 

 

ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΤΩΝ 

Εμφιαλωμένο κρασί Λευκό «Mοσχοφίλερο» & Ερυθρό «Aγιωργίτικο»,  

Μπίρες,  

Αναψυκτικά κανονικά & light  

Εμφιαλωμένο νερό  

Όλα τα ποτά είναι σε απεριόριστη κατανάλωση. 

 


