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BUFFET ΒΑΠΤΙΣΗΣ 1 PREMIUM 

Welcome drink - Καλωσορίζουμε τους καλεσμένους σας με δροσερά ποτά: 

Δροσερή λεμονάδα με φύλλα δυόσμου, Αναψυκτικά κανονικά & light,  

Χυμό πορτοκάλι, Νερό 

Περαστά ορεκτικά με το ποτό 

Καναπεδάκια με τυριά και ποικιλία αλλαντικών 

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) 

«Πράσινη Σαλάτα»  με ρόκα, πολύχρωμες λόλες, μαριναρισμένα ψητά λαχανικά σε 

βαλσάμικο σύκου, ψητό μανούρι και τοματίνια Σαντορίνης (V) 

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

«Μεσογειακό Tabouleh» με πλιγούρι, πλούσιο μαϊντανό, δυόσμο  

και ψιλοκομμένη τομάτα (V) 

ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ σε stand (5 είδη) 

Ρύζι βουτύρου με λαχανικά και καλαμπόκι (V) 

Μελιτζάνες ala Greca με σάλτσα τομάτας και φέτα (V) 

Παραδοσιακή Σπανακοτυρόπιτα με χειροποίητο φύλλο (V) 

Πατατούλες φούρνου με λεμόνι και θυμάρι (V) 

Pasta Station 

Ζυμαρικά με sauce al’ Pomοdoro (V) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Σελίδα 2 από 2 -  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  2019 

 

Tel: +30 210 3247719 

                                   Web: www.ktimadiamond.gr, E-Mail: info@ktimadiamond.gr 
 

Συνέχεια                                                                              BUFFET ΒΑΠΤΙΣΗΣ 1 PREMIUM 

 

  BBQ Stand ΚΡΕΑΤΙΚΑ (4 είδη)                                                                                       

Χοιρινά μπριζολάκια με σάλτσα Red Velvet από κόκκινο γλυκό κρασί  

και αποξηραμένα φρούτα  

Φιλέτο & μπουτάκια κοτόπουλο σχάρας  με σάλτσα μουστάρδας μελιού  

Μοσχαρίσια μπιφτεκάκια σχάρας συνοδεύονται με δροσερή  

σάλτσα caponata siciliana με καραμελωμένα τοματίνια  

Λουκάνικα χωριάτικα Μυκόνου 

Όλα τα κρεατικά συνοδεύονται με πιτούλες ψημένες στη σχάρα   

Και 2 sauce σε βαζάκια, BBQ και μουστάρδας  

 

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ 

Celebration Baptism Cake 

Τούρτα Βάπτισης 

Σερβίρετε στους γονείς και στους νονούς με σαμπάνια 

Ατομικό γλυκό για τους καλεσμένους σε γεύση της επιλογής σας  

με το μονόγραμμα του παιδιού σας 

(βανίλια –σοκολάτα / βανίλια – φράουλα / μπισκότο oreo /σοκολάτα bitter /καραμέλα) 

 

Πακέτο Ποτών 

Επώνυμο εμφιαλωμένο κρασί λευκό και ερυθρό 

μπίρες, αναψυκτικά κανονικά & light και νερό 

όλα σε απεριόριστη κατανάλωση. 

 


