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Finger & Food Menu   

 Κρύα συνοδευτικά  

1. Mexican Chicken Wrap 
Τορτίγια με κοτόπουλο φιλέτο διάφορα αρωματικά, κόκκινη πιπεριά και τυρί κρέμα 
 

2. Bacon Chicken Wrap 
Τορτίγια με φιλέτο κοτόπουλο με μεσογειακά αρωματικά, τυρί cheddar, καπνιστό μπέικον και τυρί κρέμα 

3. Smoked Turkey Wrap 
Τορτίγια με καπνιστή γαλοπούλα κόκκινη πιπεριά και τυρί κρέμα 
 

4. Prosciutto Wrap  
Τορτίγια με προσιούτο, σάλτσα πέστο και τυρί κρέμα 
 

5. Pulled Pork Wrap 
Τορτίγια με σιγοψημένο χοιρινό, μουστάρδα ντιζόν, BBQ sauce και μαρούλι 
 

6. Tuna & Crabsticks Wrap  
Τορτίγια με τόνο, Crabsticks, σιταροπούλα και σάλτσα κοκτέιλ  
 

7. Smoked Salmon Wrap 
Τορτίγια με καπνιστό σολομό, τυρί κρέμα  και μαρούλι 
 

8. Grilled Vegetable Wrap  
Τορτίγια λαχανικά σχάρας μαρούλι και κρέμα βαλσάμικο  
 

9. Μοτσαρελίνια με κερασοντοματάκια με σάλτσα πέστο σε ξυλάκι   

10. Ελληνική σαλάτα με κριτσίνι κυπριακής πίττας σε ποτηράκι    

11. Γαριδοσαλάτα με σάλτσα κοκτέιλ σε ποτηράκι  

12. Διάφορα φρέσκα λαχανικά με τζατζίκι σε ποτηράκι  

13. Σαλάτα με Ρόκα, παρμεζάνα και λιαστές ντομάτες 

14. Σαλάτα του Καίσαρα 

15. Χωριάτικη Σαλάτα 
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 Ζεστά  Φαγητά  

1. Μαριναρισμένο χοιρινό σουβλάκι με θυμάρι ( συνοδεύεται με πίττες ) 

2. Σπιτικές σεφταλιές  

3. Λουκάνικα κρασάτα  

4. Μαριναρισμένο κοτόπουλο σουβλάκι με ρίγανη  

5. Κοτόπουλο ταντούρι σε ξυλάκι  

6. Κοτόπουλο Cajun σε ξυλάκι 

7. Γύρος κοτόπουλο σε κυπριακή πίττα (συνοδεύεται με τζατζίκι) 

8. Φτερούγες κοτόπουλου buffalo  

9. Μπουκιές από φιλέτο κοτόπουλο  

10. Μίνι τραγανά burger κοτόπουλου σε χρωματιστά ψωμάκια brioche και τυρί cheddar  

11. Γύρος βοδινός σε κυπριακή πίττα ( συνοδεύεται με ταχίνι ) 

12. Σπιτικά ζουμερά burger σε ψωμάκι brioche  

13. Pulled pork σε ψωμάκι brioche, σάλτσα BBQ και μουστάρδα ντιζόν 

14. Μικρά βοδινά Angus burger σε ψωμάκι brioche 

15. Σπιτικά κυπριακά κεφτεδάκια 

16. Μακαρόνια Τρικολόρε με μανιτάρι, καλαμπόκι, μπέικον και διάφορα τυριά στο φούρνο   

17. Λαζάνια με κιμά  

18. Μακαρόνια του φούρνου  

19. Παραδοσιακές κυπριακές κούπες με κιμά 

20. Παραδοσιακές κυπριακές κούπες με μανιτάρι  (νηστίσιμη ) 

21. Τυροκροκέτες  

22. Χαλούμι σε πίττα (συνοδεύεται με αγγούρι και ντομάτα) 

23. Πιτσάκια    

24. Σπιτικά Φαλάφελ σε κυπριακή πίττα ( συνοδεύεται με ταχίνι ) 

25. Σαμόζες λαχανικών (συνοδεύεται με γλυκόξινη σάλτσα) 

26. Spring rolls λαχανικών (συνοδεύεται με γλυκόξινη σάλτσα) 

27. Spring Rolls με κιμά (συνοδεύεται με γλυκόξινη σάλτσα) 
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28. Ψαρομπουκιές πανέ από φιλέτο ψαριού (συνοδεύεται με σάλτσα ταρτάρ ) 

29. Γαρίδες τυλιγμένες σε φύλλο  (συνοδεύεται με γλυκόξινη σάλτσα ) 

30. Γαρίδες μεγάλες πανέ  

31. Πατάτες τηγανίτες κλασσικές 

32. Πατάτες Wedges  

33. Πατατοκροκέτες  

34. Πατάτες Hash Brown  

 

Μενού €10 το άτομο:  

3 είδη Κρύα συνοδευτικά και 6 είδη ζεστά φαγητά.   

Μενού €8.5 το άτομο:  

6 είδη ζεστά φαγητά. 

 

Μπαίνουν 2 τεμάχια ανά είδος ανά άτομο εκτός από τα Burger. 

Ελάχιστος αριθμός ατόμων 20 ενήλικες 

Για επιπλέων επιλογές υπάρχει χρέωση €0,85 τα διάφορα ζεστά και κρύα συνοδευτικά  και €1,00 για τα 

κρεατικά ανά επιλογή. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά και ειδικά δοχεία που κρατούν το φαγητό ζεστό.  

Για την καλύτερη σας εξυπηρέτηση ο Chef  είναι καλύτερα να είναι παρών στο πάρτι. 

Για  κράτηση ημερομηνίας πρέπει να καταβάλλεται μια μικρή προκαταβολή.  
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