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Welcome drink - Καλωσορίζουμε τους καλεσμένους σας με δροσερά ποτά: 
Δροσερή λεμονάδα με φύλλα δυόσμου  

Fruit Punch με αφρώδη οίνο 

Αναψυκτικά κανονικά & light,  

Χυμό πορτοκάλι, Νερό 

Ορεκτικά περαστά με το ποτό: 

Καναπεδάκια με τυριά και αλλαντικά 

Spring rolls, συνοδεύονται με sweet chili sauce 

ΣΤΟ ΜΠΟΥΦΕ 
ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΑΡΗ 

Ψωμάκια σε ποικιλία γεύσεων 

ΚΡΥΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ 

ΣΑΛΑΤΕΣ (4 είδη) 

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

«Πανδαισία λαχανικών» με διάφορα λαχανικά εποχής, ξινόμηλο, ξηρούς καρπούς, 

μπέικον, παρμεζάνα και vinaigrette εσπεριδοειδών  

«Σαλάτα του Chef» με φύλλα μαρουλιού, iceberg, λόλα,  τυρί, ζαμπόν, αυγό και 

σάλτσα 1.000 νησιά 

«Coleslaw» λάχανο, καρότο, σέλερι και μαγιονέζα (v) 
 

ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ (5 είδη) 
Σκοπελίτικη παραδοσιακή τυρόπιτα με χειροποίητο φύλλο, μέλι & σουσάμι 

Πατάτες ψητές με την φλούδα και αρωματικό βούτυρο 

Σουφλέ με Μελιτζάνες και διάφορα λαχανικά με σάλτσα τομάτας και τυριά 

 

PASTA & RISOTTO STATION 

Ο Chef ετοιμάζει παρουσία σας 

Πένες με Μεσογειακή σάλτσα & μπέικον   

Ριζότο με λαχανικά, μανιτάρια, κατσικίσιο τυρί & τοματίνια Σαντορίνης 

 

 

 

 

 

 

BUFFET ΒΑΠΤΙΣΗΣ 2 DELUXE         
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Συνέχεια                                                                                    BUFFET ΒΑΠΤΙΣΗΣ 2 Deluxe                      

ΚΥΡΙΩΣ ΕΔΕΣΜΑΤΑ (4 είδη) 

Ρολό από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά γεμιστό με τυριά & λαχανικά   

συνοδεύεται με σάλτσα κρασιού και αρωματικών    

ή  

Μοσχαρίσια μπιφτεκάκια γεμιστά με τυρί Cheddar  

(παρακαλούμε επιλέξτε ρολό κιμά ή μπιφτεκάκια) 

Φιλέτο & μπουτάκια κοτόπουλο με honey mustard sauce 

ή 

Ρολό γαλοπούλας γεμιστό με Philadelphia, σαλάμι Milano, λιαστή τομάτα και κάστανα 

συνοδεύεται με αρωματική σάλτσα από φρέσκια ρίγανη 

(παρακαλούμε επιλέξτε ρολό γαλοπούλας ή φιλετάκια κοτόπουλο) 

Χωριάτικα Λουκάνικα σχάρας ή Πηλιορείτικο Σπετσοφάι με Χωριάτικα Λουκάνικα  

(παρακαλούμε επιλέξτε Λουκάνικα σχάρας ή Σπετσοφάι) 

Όλα τα κρεατικά συνοδεύονται με πιτούλες ψημένες στη σχάρα  

Και 2 sauce σε βαζάκια, BBQ και μουστάρδας  

 

CARVING STATION (τεμαχίζεται παρουσία σας) 

Χοιρινό μπούτι ολόκληρο ψημένο στο φούρνο με τους ζωμούς του 

Συνοδεύεται από σάλτσες μουστάρδας & BBQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ 
Συμβολική τούρτα βάπτισης 

Ατομικές  πάστες  με το μονόγραμμα του παιδιού σας,  

σε γεύση της επιλογής σας 

Λουκουμάδες με μέλι και καρύδια 

ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΤΩΝ  
Εμφιαλωμένο κρασί Λευκό & Ερυθρό,  Μπίρες,  

Αναψυκτικά κανονικά & light , Εμφιαλωμένο νερό  

Όλα τα ποτά είναι σε απεριόριστη κατανάλωση. 


