Μενού Catering

ΦΑΓΗΤΑ
Σουφλέ ζυμαρικών με τυρί και μπέικον

Τρυφερές μπουκίτσες απο κοτόπουλο με κρέμα μουστάρδα
Χοιρινές μπουκιές με κρέμα και μανιτάρια

Χοιρινές μπουκιές με πολύχρωμες πιπεριές σβησμένες με κρασί
Ρολό κοτόπουλο γεμιστό

Μοσχάρι νουά κατσαρόλας με λαχανικά
Σουτζουκάκια σμυρνέικα
Μπιφτεκάκια με δυόσμο

Πέννες χρωματιστές με κοτόπουλο και κρέμα ντομάτα
Μπουκίτσες από μοσχάρι με κόκινη σάλτσα
Κοντοσούβλι Χοιρινό με πιπεριές & τύρι

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
Πατατούλες με φρέσκο βούτυρο και δεντρολίβανο
Πατατούλες παραδοσιακές φούρνου
Ριζότο λαχανικών
Ριζότο safran

ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΜΕ DÉCOR

Ποικιλία φρέσκων λαχανικών συνοδευόμενη απο dip
Διάφορα αλλαντικά
Ποικιλία τυριών

ΑΛΜΥΡΕΣ ΜΠΟΥΚΙΕΣ

ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ

Τυροπιτάκι ( Χωριάτικη σφολιάτα )

Κρουασάν ( ζαμπόν-τυρί-μαρούλι )

Λουκανικοπιτάκι

Κρουασάν ( κρέμα τόνου )

Σπανακοπιτάκι ( Χωριάτικη σφολιάτα )

Κρουασάν ( κρέμα ροκφόρ )

Κρεατοπιτάκι

Σουδάκι ( κρέμα ροκφόρ )

Πιτσάκι ( Σφολιάτας )

Σουδάκι ( κεφτεδάκι - τυροκροκέτα )

Κασεροπιτάκι

Σουδάκι ( κοτόπουλο - μαγιονέζα )

Κασεροπιτάκι μπέικον

Σουδάκι ( κρέμα - σαλάμι Ουγγαρίας )

Ζαμπονοτυροπιτάκι ( Κρουασάν )

Σουδάκι ( κρέμα τυριού )

Πιτσάκι ανοιχτό

Ταρτάκι ( τυροσαλάτα - αυγό )

Πεϊνιρλάκι

Ταρτάκι ( τυρί φιλαδέλφεια γαλοπούλα )

Τυροπιτάκι γιαννιώτικο

Ταρτάκι ( ρώσικη σαλάτα)

Σπανακοπιτάκι γιαννιώτικο

Club sandwiches

ΜΠΟΜΠΕΣ ΑΛΜΥΡΕΣ

ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ

Ζαμπόν - τυρί

Λουκανικάκι μπέικον

Ζαμπόν - τυρί - μαρούλι

Κοτόπουλο μπέικον

Τόνος - μαρουλι

Φιλετάκια κοτόπουλο πανέ

Κοτόπουλο - σαλάτα

Τυροκροκέτες

Γαλοπούλα - τυρί φιλαδέλφεια

Πατατοκροκέτες

Σαλάτα - ροκφορ

Κεφτεδάκια

Διάφορα αλλαντικά

Μπιφτεκάκια
Λουκάνικο ( χταποδάκι )
Πιροσκί λουκάνικο

ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΝΤΕΚΟΡ

Κεφτεδάκι - τυροκροκέτα

Ψωμένια χελώνα

Κοτόπουλο - πατατοκροκέτα

Ψωμένιος κροκόδειλος

Φιλέτο κοτόπουλο

Αγροτικό σπιτάκι

Χοιρινό
Παιδικό
ΣΑΛΑΤΕΣ

Σαλάτα κοτόπουλου με μαρούλι, κρουτόν, sauce και παρμεζάνα
Σαλάτα παντζάρι, άνηθο, sauce γιαούρτι
Πατατοσαλάτα με πατάτα βραστή salad cream, αλλαντικά, αυγό
Ελληνική με ντομάτα, αγγούρι, φέτα, κρεμμύδι, πιπεριά, ρόκα, ελιές, ελαιόλαδο
Κρητική σαλάτα με ντομάτα, κρεμμύδι, κάπαρη, μυζήθρα, παξιμάδια κριθαρένια
Σαλάτα σεφ με μαρούλι, αλλαντικά, ντοματίνια, αγγουράκι, sauce Dijon
Σαλάτα ζυμαρικών με Fussily, αλλαντικά, ντομάτα, salad cream

