BUFFET No 2
WELCOMING DRINK
Θα πξνζθέξνπκε θαηά ηελ άθημε ησλ πξνζθεθιεκέλσλ ζαο Kir Royal ή Rossini (ζακπάληα
κε ρπκό θξάνπιαο) ή Bellini (ζακπάληα κε ρπκό ξνδάθηλν)
ΜΔ ΣΟ ΠΟΣΟ Α ΔΠΑΝΩ ΣΟ BAR
Μηθξά sticks από ιαραληθά κε πηθάληηθα dips
Καλαπέ κε θαπληζηό ζνινκό ζε καύξν ςσκάθη
Μίλη balls θνινθπζηνύ ζε ζπαζάθηα

BUFFET
Πνηθηιία από ςσκάθηα δηάθνξα ( πνιύζπνξν, νιηθήο, θαιακπόθη , ειηά )
ΟΡΔΚΣΗΚΑ
Ρνιά κειηηδάλαο γεκηζηά κε julienne ιαραληθώλ θαη ζάιηζα από θξέζθηα ληνκάηα (V)
Μίλη καληηάξηα γεκηζηά κε κπέηθνλ ,ηπξί θαη αξσκαηηθά ρόξηα
Πξαζόπηηα κε παξαδνζηαθό θύιιν
ΑΛΑΣΔ
αιάηα , αλάκεηθηε πξάζηλε κε επηά δηαθνξεηηθά θπιιώδε θαη βηλεγθξέη από ιεπθό μύδη,
κνπζηάξδα θαη πνξηνθάιη (LF), (V)
Νηνκάηα κε κνηζαξέια Buffalo & pesto βαζηιηθνύ
αιάηα κε ξόθα , Νηνκαηίληα , θιέηθο Παξκεδάλαο ζσο βαιζάκηθν ιεπθό

(V)

Caesar ζαιάηα κε θαξδηέο ζαιαηηθώλ, ςεηό θνηόπνπιν, παξκεδάλα, crouton θαη Caesar
dressing
Μπνπθέην αιαηηθώλ κε Λαραληθά ράξαο, (καληηάξηα πιεπξώηνπο, πηπεξηέο, κειηηδάλα,
θνινθύζηα) ιαδνιέκνλν αξσκαηηζκέλν κε ξίγαλε (LF)
Μειηηδαλνζαιάηα θαπληζηή ζηα θάξβνπλα

Κ. ΦΑΓΖΣΟ
Μνζραξάθη ξνιό γεκηζηό κε μεξά θξνύηα
Φηιεηάθηα θνηόπνπιν κε ζάιηζα εζηξαγθόλ
Μπηθηεθάθηα από κνζραξίζην θηκά κε ζσο b.b.q
Αξλίζηα παηδάθηα αξσκαηηζκέλα κε γαιιηθό ζθόξδν
ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΑ
Ρηγγαηόλη κε κπξόθνιν, ληνκάηα θαη αξσκαηηθά ( LF )
Οιόθιεξεο κηθξέο παηάηεο ςεηέο κε ζπκάξη θαη ιεκόλη (LF , V )
Ρύδη κε αγξηόξπδν βνπηύξνπ
CARVING STATION

(ΣΔΜΑΥΗΕΔΣΑΗ ΚΑΗ ΔΡΒΗΡΔΣΑΗ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΩΝ ΠΡΟΚΔΚΛΖΜΔΝΩΝ Α)

Γνπξνπλόπνπιν ςεηό κε παξαδνζηαθό ηξόπν
ΠΛΑΣΩ ΣΤΡΗΩΝ
Πνηθηιία από Γξαβηέξα Κξήηεο θαπληζηό Μεηζόβνπ παξκεδάλα Ιηαιίαο ζπλνδεύνληαη κε
θξάθεξ θαη θξηηζίληα
ΓΛΤΚΟ
Σνύξηα γάκνπ ( ε ζρέδην & γεύζε ηεο επηινγήο ζαο)
Mille Feuilles κε θξάνπιεο (A)
Παλαθόηα κε ζσο αγξηνθέξαζν
Πξνθηηεξόι βνπλό
ΦΡΟΤΣΑ
Ειιεληθά θαη εηζαγόκελα θξνύηα επνρήο παξνπζηάδνληαη ζε πηαηέιεο κε ληεθόξ
ΠΟΣΟ
Κξαζί ιεπθό – θόθθηλν εκθηαισκέλν
Μπύξα
Αλαςπθηηθά
Νεξό εκθηαισκέλν
ΕΠΕΞΗΓΗΗ ΤΜΒΟΛΩΝ
(Α) Πεξηέρεη μεξνύο θαξπνύο ή θξάνπιεο
(V) Vegetarian
(SF) Πεξηέρεη όζηξαθα
(LF) Υακειά ιηπαξά

