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Μενού Δείπνου 2 

Ψωμάκια 

Διάφορα Ψωμάκια  

 

Σαλάτες  ( επιλογή από 3) 

Χωριάτικη 

Σπανάκι με κινόα ροδί και αβοκάντο  

Σαλάτα του καίσαρα 

Πράσινη με ροκά παρμεζάνα, λιαστές ντομάτες και καβουρδισμένα αμύγδαλα 

Σαλάτα με θαλασσινά , μαρούλι και σάλτσα κοκτέιλ 
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Φαγητά ( επιλογή από 5) 

Ζυμαρικά 

Λαζάνια με κιμά 

Λαζάνια με σπανάκι και φέτα 

Πέννες με σάλτσα ντομάτας μαύρες ελιές και φέτα 

Fusilli με σάλτσα πέστο και καβουρδισμένα Πινόλια 

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

Μακαρόνια του φούρνου 

 

Χοιρινό  

Χοιρινό φιλέτο με μανιτάρια και σάλτσα κουμανταρίας 

Καπνιστό γκάμον με σάλτσα από μούρα 

Χοιρινό λωρίδες με γλυκές πιπεριές κρεμμύδια και φρέσκα κρεμά 

Χοιρινό μπέικον ψημένο στο φούρνο με μελί και δεντρολίβανο 

Βοδινό 

Βοδινό στρογγανόφ 

Βοδινό γκουλάζ με καρότο ντομάτα και πάπρικα 

Βοδινό Νταϊάνα 

 

Θαλασσινά 

Φιλέτο ψαριού σε χυλό τηγανισμένο με αρωματικά βότανα 

Φιλέτο ψαριού με ελαφριά σάλτσα λεμονιού και μαϊντανό 
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Κοτόπουλο 

Κοτόπουλο φιλέτο με σάλτσα από λευκό κρασί και τυρί μοτσαρέλα 

Λωρίδες κοτόπουλου με σάλτσα  teriyaki 

Κοτόπουλο λωρίδες sweet and sour 

Μαριναρισμένο κοτόπουλο σχάρας 

 

Συνοδευτικά( επιλογή από 2) 

Λαχανικά  

Ανάμεικτα λαχανικά με ρίγανή και ελαιόλαδο 

Λαχανικά σχάρας   με κρέμα βαλσάμικο 

 

Ρύζι  

Ρύζι με αρωματικά βότανα 

Ρύζι με σαφράν και κόκκινη πιπεριά 

Ρύζι με λαχανικά 

Ρύζι  απλό 

Πατάτες  

Πατάτες στο φούρνο με κρεμμύδι και ντομάτα 

Πατάτες baby στο φούρνο με ρίγανη 

Πατάτες με κρασί και θυμάρι 
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Μενού €16 /άτομο : 

Ψωμάκια , 3 σαλάτες, 5 φαγητά  και 2 συνοδευτικά  

 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται μεταφορά , ειδικά δοχεία που κρατούν το φαγητό 
ζεστό  

( ρεσιό, λαβίδες, κουταλιά), τραπεζομάντιλα και τραπέζια του μπουφέ  τον Chef για 
την καλύτερη σας εξυπηρέτηση. 

Το μενού μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας . 

Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέων είδη με επιπλέων χρέωση. 

 

 

 

 

 

Επιπρόσθετα φαγητά με χρέωση ανά άτομο 

Τορτελίνι τυριού με φρέσκα κρεμά  1.00 

Χοιρινό ψαρονέφρι με κρεμμύδι μανιτάρια και σκούρα σάλτσα  2.00 

Φιλέτο σολομού με μέλι και μουστάρδα  2.00 
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