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«Η ίδρυση της Samiotakis Catering το 2004 αποτέλεσε τη φυσική 

συνέχεια της μακροχρόνιας σχέσης της οικογένειάς μου με τον χώρο  της  

εστίασης  στην  πόλη  της  Θεσσαλονίκης.  Η  πορεία  αυτή θεμελιώθηκε 

με αρχές όπως, η αγάπη για δημιουργία, η συνέπεια και η υπευθυνότητα 

για τις υπηρεσίες που παρέχουμε. 

O τομέας των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων 

είναι  απαιτητικός,  προϋποθέτει  προσήλωση,  οργάνωση  και  κυρίως 

σεβασμό προς τον άνθρωπο. Καθημερινά θέτουμε νέους στόχους με 

σκοπό να ανταπεξέλθουμε ακόμη και στις πιο απαιτητικές προσδοκίες σας! 

Εργαζόμαστε για την άψογη εξυπηρέτησή σας και ελπίζουμε 

στη δική σας ευχαρίστηση, καθώς το χαμόγελό σας αποτελεί για εμάς 

την πιο ικανοποιητική επιβράβευση!» 

 

 

 
Βασίλης Σαμιωτάκης 

 

 
Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος 
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Coffee Break Coffee 
  

Coffee Break I 

Φρέσκος καφές φίλτρου και στιγμιαίος 

Fresh filter and instant coffee 

Διεθνείς και ελληνικές ποικιλίες τσαγιού 

International and Greek tea variety 

Μπισκοτάκια γεμιστά με κρέμα μόκα και κρέμα λεμόνι 

Cookies stuffed with coffee cream and lemon cream 

Ποικιλία από χειροποίητα κριτσίνια 

Variety of handmade breadcrumbs 

Σπιτικό κέικ σοκολάτας και βανίλιας 

Homemade vanilla and chocolate cake 

Χυμοί φρούτων 

Fruit juices 

Φυσικό μεταλλικό νερό 

Natural mineral water 
 
 

Coffee Break ΙΙ 

Φρέσκος καφές φίλτρου και στιγμιαίος 

Fresh filter and instant coffee 

Διεθνείς και ελληνικές ποικιλίες τσαγιού 

International and Greek tea variety 

Μπισκοτάκια γεμιστά με κρέμα μόκα και κρέμα λεμόνι 

Cookies stuffed with coffee cream and lemon cream 

Ποικιλία από χειροποίητα κριτσίνια 

Variety of handmade breadcrumbs 

Σπιτικό κέικ σοκολάτας και βανίλιας 

Homemade vanilla and chocolate cake 

Παραδοσιακή τυρόπιτα Ηπείρου 

Traditional cheese pie 

Mini croissant με ζαμπόν και τυρί 

Mini croissant with ham and cheese 

Χυμοί φρούτων 

Fruit juices 

Φυσικό μεταλλικό νερό 

Natural mineral water 
 

Samiotakis Catering 

Πυθαγόρα 3 – Πολίχνη Θεσσαλονίκη T: 2311 295500 
info@samiotakis.gr  www.samiotakis.gr 

mailto:info@samiotakis.gr
http://www.samiotakis.gr/


Coffee  

 
Coffee 

Break Coffee Break  
Coffee Break ΙΙΙ 

Φρέσκος καφές φίλτρου και στιγμιαίος 

Fresh filter and instant coffee 

Διεθνείς και ελληνικές ποικιλίες τσαγιού 

International and Greek tea variety 

Σπιτικά κουλουράκια μελιού 

Homemade honey cookies 

Παραδοσιακό τσουρέκι 

Traditional brioche (tsoureki) 

Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με άχνη και κανέλα 

Thessaloniki pie with icing and cinnamon 

Γαλλικό μπριός με μανούρι και γαλοπούλα 

French brioche with cream cheese and turkey 

Χυμοί φρούτων 

Fruit juices 

Φυσικό μεταλλικό νερό 

Natural mineral water 
 

Coffee Break ΙV 

Φρέσκος καφές φίλτρου και στιγμιαίος 

Fresh filter and instant coffee 

Διεθνείς και ελληνικές ποικιλίες τσαγιού 

International and Greek tea variety 

Κρουασανάκια γεμιστά με σοκολάτα 

Mini croissants stuffed with chocolate 

Κουλούρι Θεσσαλονίκης 

Round bread roll from Thessaloniki 

Χειροποίητη πίτα κουρού με τυρί 

Handmade cheese pie 

Πιτάκια με ζουμερό κοτόπουλο σε χωριάτικο φύλλο 

Juice chicken pies 

Χυμοί φρούτων 

Fruit juices 

Φυσικό μεταλλικό νερό 

Natural mineral water 
 

* Η τιμή αφορά Welcome ή Coffee Break συγκεκριμένης διάρκειας. Εάν επιθυμείτε  

   Coffee Station σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα υπάρξει διαφοροποίηση της τιμής 

* The price refers to a Welcome or Coffee Break of a specific duration. If you want a   

   Coffee Station throughout the event, there will be a difference in price 

                       
                                 Samiotakis Catering 
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Ελαφρύ Γεύμα – Light Lunch 
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Ελαφρύ γεύμα Ι – Light Lunch I Lunch 

 
 

Κρύα εδέσματα | Cold dishes 

Τορτίγια με ψητό κοτόπουλο, καπνιστή γαλοπούλα και sauce μουστάρδας 

Tortilla with grilled chicken, smoked turkey and mustard sauce 

Mini burgers με καπνιστό τυρί 

Mini burgers with smoked cheese 

Μπαγκετούλες με λουκάνικο 

Mini baguettes with sausage 
 

Ζεστά εδέσματα |  Hot dishes 

Κρέπες με μους τυριών και αλλαντικά 

Crepes with cheese mousse and sausage 

Χοιρινά σουβλάκια με πιπεριά 

Pork skewers with peppers 
 

Επιδόρπια |  Desserts 

Ποικιλία από σφηνάκια με διάφορες γεύσεις 

Assortment of various small sweets 
 

Open Bar 

Χυμοί φρούτων | Αναψυκτικά 

Fruit juices | Soft drinks 

Φυσικό μεταλλικό νερό 

Natural mineral water 
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Ελαφρύ γεύμα II –Light Lunch II Lunch 

 

 
 

Κρύα εδέσματα | Cold dishes 

Κρουασανάκια με κρέμα τυριού, λιαστή τομάτα και baby ρόκα 

Minii croissants with cream cheese, sundried tomato and baby rocket 

Premier αλλαντικών με χοιρινή ωμοπλάτη, καπνιστή γαλοπούλα, γκούντα, 

τραγανό αγγουράκι, μαγιονέζα και μαρούλι 

Baguette with pork shoulder, smoked turkey, gouda, crisp cucumber, 

mayonnaise and lettuce 
Ζαπατάκι με ψητό φιλέτο κοτόπουλο, τραγανιστό μπέικον και αβοκάντο με 

sauce γιαουρτιού και φρέσκια λόλα 

Zapataki with grilled chicken breast, crispy bacon and avocado with yogurt sauce 

and fresh lola 

 
Ζεστά εδέσματα |  Hot dishes 

Μπιφτεκάκια στη σχάρα 

Grilled burgers 

Φιλετάκια κοτόπουλο πανέ με παρμεζάνα 

Breaded chicken fillet with parmesan 
 

Επιδόρπια |  Desserts 

Ποικιλία από σφηνάκια με διάφορες γεύσεις 

Assortment of various small sweets 
 

Open Bar 

Χυμοί φρούτων | Αναψυκτικά 

Fruit juices | Soft drinks 

Φυσικό μεταλλικό νερό 

Natural mineral water 
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Cocktail Reception I Cocktail  
 

Καναπεδάκια | Canapes 
Μίνι αμπελόφυλλα γιαλαντζί με sauce γιαουρτιού αρωματισμένη με δυόσμο 

Mini vinegar leaves stuffed with rice, yoghurt sauce flavored with mint 

Παρμεζάνα και λιαστή ντομάτα με baby ρόκα τυλιγμένα σε προσούτο 

Parmesan and sun-dried tomato with baby rocket wrapped in 

prosciutto 

Ταρτάρ μαριναρισμένου φρέσκου σολομού σε μπρουσκέτα με λάιμ 

Tartar of marinated fresh salmon in brochette with lime 
 

Ζεστά ορεκτικά | Hot appetizers 

Κρέπες με μους τυριών, αλλαντικά και κρέμα μανιταριών 

Crepes with cheese mousse, ham and mushrooms cream 

Μπουκίτσες κοτόπουλο με κρούστα από μαγιονέζα και παρμεζάνα 

Chicken bites crisped with mayo and parmesan 

Χοιρινές μπουκίτσες με σουσάμι και μέλι 

Pork bites with honey and sesame 

Ζουμερά μπιφτεκάκια με μαρμελάδα ντομάτας 

Juice burgers with tomato jam 
 

Επιδόρπια | Deserts 

Προφιτερόλ 

Profiteroles 

Κρέμα Ανδαλουσίας με καραμέλα 

Andalusia caramel cream 
 

Open Bar 

Λευκός και ερυθρός οίνος Αίγλη Τσάνταλη 

White and red wine Aigli Tsantalis 

Χυμοί φρούτων | Αναψυκτικά 

Fruit juices | Soft drinks 

Φυσικό μεταλλικό νερό 

Natural mineral water 
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Cocktail Reception II Cocktail 

 
Καναπεδάκια | Canapes 
Μπρουσκέτα με τοματίνια και μοτσαρέλα πάνω σε κρέμα τυριού με πέστο 

βασιλικού 

Bruschetta with cherry tomatoes and mozzarella on cream cheese with 

basil pesto 
Μπρουσκέτα με καραμελωμένα κρεμμύδια, γραβιέρα Νάξου και ανθότυρο 

Bruschetta with caramelized onions, Naxos gruyere and cream cheese 
Τορτίγια με ψητό κοτόπουλο, iceberg και Caesars dressing 

Tortilla with grilled chicken, iceberg and Caesars dressing 

 
Ζεστά ορεκτικά | Hot appetizers 
Τραγανά spring rolls γεμιστά με λαχανικά και teriyaki sauce 

Crisp spring rolls stuffed with vegetables and teriyaki sauce 
Kiss Lorain με φρέσκο σπανάκι και σολομό 

Kiss Lorain with fresh spinach and salmon 
Sticks κοτόπουλο με πολύχρωμες πιπεριές 

Chicken stick with colorful peppers 
Ζουμερά βοδινά κεφτεδάκια με αρωματικά βότανα 

Juicy beef meatballs with aromatic herbs 
 

Επιδόρπια | Deserts 
Σπιτικός κορμός σοκολάτας 

Homemade torso of chocolate 
Μιλφέιγ 

Μille-feuille 
 

Open Bar 

Λευκός και ερυθρός οίνος Αίγλη Τσάνταλη 

White and red wine Αigli Tsantalis 
Χυμοί φρούτων | Αναψυκτικά 

Fruit juices | Soft drinks 
Φυσικό μεταλλικό νερό 

Natural mineral water 
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Standing Buffet I Buffet 

Σαλάτες | Salads 

Πανδαισία λαχανικών με τοματίνια Σαντορίνης, τραγανά κρουτόν, πούδρα 

παρμεζάνας και dressing μελιού 

Vegetable pudding with Santorin mini tomatoes, crispy croutons, parmesan 
powder and honey dressing 

Χωριάτικη πατατοσαλάτα με λουκάνικα, φρέσκο κρεμμυδάκι και μουστάρδα 

Country potato salad with sausages, fresh onion and mustard 

Κρητική σαλάτα με ρόκα, ντομάτα καρέ, ντάκος, φέτα, ελιές και κάπαρη 

Cretan salad with rocket, tomato, dakos, feta, olives and caper 
 

Ορεκτικά | Appetizers 

Μανιτάρια με καπνιστό χοιρινό, φινόκιο και εστραγκόν 

Mushrooms with smoked pork, fennel and tarragon 

Σπιτικά αμπελόφυλλα γιαλαντζί με φρέσκα μυρωδικά και sauce γιαουρτιού 

Homemade stuffed vine leaves with rise, fresh herbs and yoghurt sauce 
 

Ζεστά Εδέσματα | Hot dishes 

Ταλιάτες κοτόπουλο με σπανάκι, μπέικον και σάλτσα παρμεζάνας 

Chicken with spinach, bacon and Parmesan sauce 

Χοιρινή τηγανιά με πιπεριές και μανιτάρια 

Pork in a pan with peppers and mushrooms 

Ζουμερό χειροποίητο μπιφτεκάκι 

Juicy handmade burgers 

Μακαρονάδα φούρνου με αρακά, μπέικον και χωριάτικο λουκάνικο 

Baked pasta with peas, bacon and rustic sausage 

Πατατούλες φούρνου με λεμόνι και ρίγανη 

Baked potatoes with lemon and oregano 
 

Επιδόρπιο | Dessert 

Ποικιλία από διάφορα μικρά γλυκά 

Variety of various small sweets 
 

Open Bar 

Λευκός και ερυθρός οίνος Αίγλη Τσάνταλη 

White and red wine Aigli Tsantalis 

Χυμοί φρούτων | Αναψυκτικά 

Fruit juices | Soft drinks 

Φυσικό μεταλλικό νερό 

Natural mineral water 
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Standing Buffet II Buffet 

Σαλάτες | Salads 

Παραδοσιακή χωριάτικη σαλάτα με φέτα Ηπείρου, ντάκος και κάπαρη 

Greek salad with feta cheese, crouton and capers  

 Καίσαρα με καρδιές μαρουλιού, ψητό κοτόπουλο, κρουτόν και dressing μουστάρδας 

Caesar's with lettuce hearts, grilled chicken, croutons and mustard dressing 

Σαλάτα ζυμαρικών με μοτσαρέλα, τοματίνια cherry, ελιές και φρέσκο βασιλικό 

Pasta salad with mozzarella, cherry tomatoes, olives and fresh basil 
 

Ορεκτικά | Appetizers 

Κρέπες με μους τυριών και αλλαντικά με λευκή σάλτσα 

Crepes with cheese mousse and sausages with white sauce 

Ποικιλία τυριών και αλλαντικών με ελιές και φρέσκα λαχανικά 

Hams and cheeses platter with olives and fresh vegetables 
 

Ζεστά πιάτα | Hot dishes 

Μοσχαράκι κοκκινιστό τυλιγμένο σε μελιτζάνες με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας 

Beef wrapped in eggplant with fresh tomato sauce 

Τρυφερό χοιρινό στη λαδόκολλα με πολύχρωμες πιπεριές και καπνιστό τυρί 

Tender pork with colorful peppers and smoked cheese 

Φιλέτο από μπούτι κοτόπουλο στη σχάρα 

Fillet of grilled chicken legs 

Αρωματικό ρύζι με cranberries και καραμελωμένα κρεμμύδια 

Aromatic rice with rcranberries and caramelized onions 

Πατατούλες φούρνου με λεμόνι και ρίγανη 

Baked potatoes with lemon and oregano 
 

Επιδόρπια | Desserts 

Ποικιλία από διάφορα μικρά γλυκά 

Variety of various small sweets 
 

Open Bar 

Λευκός και ερυθρός οίνος Αίγλη Τσάνταλη 

White and red wine Aigli Tsantalis 

Χυμοί φρούτων | Αναψυκτικά 

Fruit juices | Soft drinks 

Φυσικό μεταλλικό νερό 

Natural mineral water 
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Set up Menu I Veal 

 

Πρώτο ̟πιάτο | First course 
Ταρτάρ σολομού πάνω σε φρυγανισμένο ψωμάκι σικάλεως 

με μπρικ και λάδι άνηθου 

Salmon tartar on toasted rye bread with brick and dill oil 
  

 
Σαλάτα | Salad 
Φρέσκα φύλα ρόκας με λιαστό ντοματάκι, κουκουνάρι, έξτρα παρθένο 

ελαιόλαδο και καραμελωμένο μπαλσάμικο 

Fresh rocket with sun-dried tomato, pine nut, extra virgin olive oil and 

caramelized balsamic 

 
 

Κυρίως Πιάτο | Main course 
Μοσχαράκι ψητό με σάλτσα παλαιωμένου κρασιού 

Σερβίρεται με αρωματικό ρύζι basmati με καραμελωμένα κρεμμύδια και 

κουκουνάρι, με τοματίνια cherry 

Roast beef with aged wine sauce 

Served with basmati flavored rice with caramelized onions and pine 

nuts along with cherry tomatoes 

 
 

Επιδόρπιο | Dessert 
Τρουφάκια με γκανάζ σοκολάτας σε πουρέ μάνγκο με ανθούς αλατιού 

Truffles with chocolate ganaze on mashed mango with salt blooms 
 

 
Open Bar 

Λευκός και ερυθρός οίνος Αίγλη Τσάνταλη 

White and red wine Aigli Tsantalis 
Χυμοί φρούτων | Αναψυκτικά 

Fruit juices | Soft drinks 
Φυσικό μεταλλικό νερό 

Natural mineral water 
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Set up Menu II Fish 

 

Πρώτο πιάτο | First course 

Βιτέλο τονάτο με κάπαρη και κρίταμο Τήνου 

Vitelo tonato with capers and kritamos from Tinos Island 
 

 
Σαλάτα | Salad 

Μπουκέτο από δροσερές σαλάτες με ξερά σύκα, αυγοτάραχο Μεσολογγίου και 

αρωματικό λαδολέμονο 

Fresh salad bouquet with dried figs, fish roe and aromatic olive oil 
 

 
Κυρίως Πιάτο | Main course 

Σολομός σοτέ σε κρέμα από κόκκινο λάχανο και μύρτιλα, πουρέ πράσινου μήλου 

και σάλτσα με χαρουπόμελο 

Sautéed salmon with cream of red cabbage and blueberry, green 

apple puree and caraway sauce 

 
 

Επιδόρπιο | Dessert 

Μπακλαβάς με κρέμα πανακότα μαστίχας και μαρέγκα κάρδαμο 

Baklava with mastic pancake cream and cardamom meringue 

 
 

Open Bar 

Λευκός και ερυθρός οίνος Αίγλη Τσάνταλη 

White and red wine Aigli Tsantalis 

Χυμοί φρούτων | Αναψυκτικά 

Fruit juices | Soft drinks 

Φυσικό μεταλλικό νερό 

Natural mineral water 
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