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WELCOME DRINK: Καλωσορίζουμε τους καλεσμένους σας με δροσερά ποτά:   

Cocktail σαμπάνιας με Fruit Punch  

Ορεκτικά πάνω στο Bar: 

Sticks από φρέσκα λαχανικά με dip λευκού ταραμά και 1000 island  

Ζεστά περαστά ορεκτικά με το ποτό: 

Spring rolls με sweet chili sauce  

Φλογέρες με μους τυριών 

 

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 βινεγκραίτ πορτοκαλιού 

 «Χωριάτικη» παραδοσιακή σαλάτα με τομάτα, αγγούρι, πράσινη πιπεριά, κρεμμύδι, 

ελιές & τυρί φέτα 

«Pasta salad» με διάφορα ζυμαρικά, πέστο sauce, λιαστή τομάτα και τραγανό μπέικον 

"Πολίτικη" με ψιλοκομμένο καρότο και πολύχρωμο λάχανο με ελαιόλαδο και ξύδι  

(για τους χειμερινούς μήνες) 

ή 

“Παντζαροσαλάτα” με γιαούρτι και καρύδια (για τους καλοκαιρινούς μήνες) 
 

ΠΛΑΤΩ ΜΕ ΤΥΡΙA 

Ποικιλία από ελληνικά και εισαγόμενα τυριά  

Συνοδεύονται με κριτσίνια και αποξηραμένα φρούτα 

 

ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 
 

Μελιτζάνες στο φούρνο με τομάτα και φέτα  

Πένες με sauce 4 τυριά (ή άλλο ζυμαρικό/σάλτσα της επιλογής σας) 

Παραδοσιακή σπανακοτυρόπιτα με χειροποίητο φύλλο σερβίρεται σε ξύλινη πινακωτή 

Ρύζι με φρέσκα λαχανικά και καλαμπόκι 

Πατατούλες φούρνου με λεμόνι και θυμάρι 

 

ΓΑΜΗΛΙΟ BUFFET 1            
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Συνέχεια        Γαμήλιο Buffet 1  

ΚΥΡΙΩΣ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΙΚΑ 

Φιλέτο και μπουτάκια κοτόπουλο με σάλτσα μουστάρδας μελιού 

Χοιρινά μπριζολάκια σβησμένα με κρασί και δενδρολίβανο 

Αφράτα μπιφτεκάκια σχάρας από φρέσκο κιμά  

Πηλιορείτικο Σπετσοφάι με διάφορα λαχανικά και σάλτσα τομάτας   

 

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ 

Φρέσκα καθαρισμένα φρούτα εποχής σε πλατό 

Γαμήλια τούρτα παρουσίασης σε διάφορα σχέδια,  

Σερβίρεται στους νεόνυμφους με σαμπάνια.  

Ατομικές  παστές  για τους καλεσμένους σε γεύση της επιλογής σας. 

Λουκουμάδες με μέλι κανέλα και τριμμένο καρύδι 

 

Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν θέλετε να σερβίρουμε στους καλεσμένους σας 

ατομικές πάστες τότε μπορούμε εναλλακτικά να προσφέρουμε  πλούσιο μπουφέ 

γλυκών με 4 γεύσεις 

(Μους σοκολάτας, Μους μπισκότο OREO, Πανακότα, Προφιτερόλ). 

 

 

 
 


