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Finger & Food Menu   

 Κρύα συνοδευτικά  

1. Τορτίγια με μεξικανικό κοτόπουλο και τυρί κρέμα 

2. Τορτίγια με καπνιστή γαλοπούλα κόκκινη πιπεριά και τυρί κρέμα 

3. Τορτίγια ολικής  με τόνο, καλαμπόκι, αγγουράκι ξιδάτο και μαγιονέζα 

4. Τορτίγια με προσιούτο, πέστο και τυρί κρέμα  

5. Τορτίγια ολικής  με  καπνιστό σολομό και μαρούλι 

6. Τορτίγια με λαχανικά σχάρας μαρούλι και κρέμα βαλσάμικο  

7. Μοτσαρελίνια με κερασοντοματάκια με σάλτσα πέστο σε ξυλάκι   

8. Σαλάτα με Ρόκα, παρμεζάνα και λιαστές ντομάτες 

9. Σαλάτα του Καίσαρα  

10. Χωριάτικη Σαλάτα 
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 Ζεστά  Φαγητά  

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

2. Σπιτικές σεφταλιές  

3. Λουκάνικα κρασάτα  

4. Κοτόπουλο σουβλάκι με ρίγανη  

5. Κοτόπουλο ταντούρι σε ξυλάκι  

6. Κοτόπουλο σε ξυλάκι με τροπικό ανανά και γλυκόξινη σάλτσα 

7. Φιλετάκι  κοτόπουλου με τυρί τυλιγμένο σε φρυγανιά  

8. Τραγανές μπουκιές από φιλέτο κοτόπουλου  

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

10. Φτερούγες κοτόπουλου σε φρυγανιά  

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

12. Σπιτικά ζουμερά burger σε ρολάκια brioche  

13. Μικρά κεφτεδάκια 

14. Μακαρόνια Τρικολόρε με μανιτάρι, καλαμπόκι, μπέικον, τυριά  

15. Λαζάνια με κιμά  

16. Μακαρόνια του φούρνου  

17. Παραδοσιακές κυπριακές κούπες με κιμά 

18. Παραδοσιακές κυπριακές κούπες με μανιτάρι  (νηστίσιμη ) 

19. Τυροκροκέτες  

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

21. Πίτσα μίνι   

22. Σαμόζες λαχανικών (συνοδεύεται με γλυκόξινη σάλτσα) 

23. Spring rolls λαχανικών (συνοδεύεται με γλυκόξινη σάλτσα) 

 Spring Rolls με κιμά (συνοδεύεται με γλυκόξινη σάλτσα) 

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

25. Πατάτες τηγανίτες κλασσικές 

26. Πατάτες Wedges  
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Μενού €12 το άτομο:  

3 είδη Κρύα συνοδευτικά και 6 είδη ζεστά φαγητά 2 είδη γλυκά  

Μενού €10 το άτομο:  

3 είδη Κρύα συνοδευτικά και 6 είδη ζεστά φαγητά.   

Μενού €8.5 το άτομο:  

6 είδη ζεστά φαγητά. 

 

Το μενού μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας. 

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.  

 Γλυκά   

1. Μικρά ταρτάκια φρούτου σε ποτηράκι 

2. Cheesecake με σάλτσα μούρων σε ποτηράκι 

3. Πανακότα  με σάλτα σοκολάτας σε ποτηράκι 

4. Brownies with 

Cream Cheese 

Triple Chocolate  
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