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Η αγάπη για δημιουργία, η συνέπεια και η υπευθυνότητα στις 

υπηρεσίες που παρέχουμε, αποτελούν μία πρόταση αξιοπιστίας για 

κάθε είδους κοινωνική δραστηριότητα. 

 

Οι γαστρονομικές προτάσεις υψηλής ποιότητας και αισθητικής, 

πλαισιώνουν όλες τις εκδηλώσεις ικανοποιώντας τους καλεσμένους 

σας. Η επιλογή φρέσκων και αγνών προϊόντων και η προσεγμένη 

και η δημιουργική σύνθεσή τους, εγγυώνται ένα ξεχωριστό 

αποτέλεσμα.  

 

Το εξειδικευμένο προσωπικό, ο επαγγελματισμός και η άψογη 

εξυπηρέτηση εξασφαλίζουν την απόλυτη επιτυχία των δεξιώσεών 

σας, παρέχοντάς σας επιπλέον: 

 

 Welcome drink  

 Ροτόντες και καρέκλες για το 30% των καλεσμένων σας 

 Bar & buffet με τέντες 

 Σερβίτσια πολυτελείας 

 Άψογο σέρβις 
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                   Welcome Drink 
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Wedding Cocktail I Γάμος 

Τραπέζι με μπεζέδες και κουφέτα 
 
Καναπεδάκια  

Μπρουσκέτα με τοματίνια και μοτσαρέλα, 

σε κρέμα τυριού και πέστο βασιλικού 

Τορτίγια με ψητό κοτόπουλο, iceberg και Caesars dressing   

Παρμεζάνα και λιαστή ντομάτα με baby ρόκα τυλιγμένα σε προσούτο 

 

Ζεστά ορεκτικά  
Κρέπες με μους τυριών, αλλαντικά και κρέμα μανιταριών 

Sticks κοτόπουλο με πολύχρωμες πιπεριές 

Ζουμερά βοδινά κεφτεδάκια με αρωματικά βότανα 

Χοιρινές μπουκίτσες με σουσάμι και μέλι 
  
Επιδόρπια  

Προφιτερόλ 

Κρέμα Ανδαλουσίας με καραμέλα   

 
Open Bar  

Λευκός και ερυθρός οίνος Αίγλη Τσάνταλη  

Αναψυκτικά  

Φυσικό μεταλλικό νερό  

 

Τιμή: 10 € /άτομο μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

 

 

Η τιμή περιλαμβάνει το προσωπικό, όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, τέντες 

για μπουφέ και μπαρ, τραπέζια και καρέκλες για το 30% των καλεσμένων 

και stands για τους υπόλοιπους καλεσμένους 
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  Τραπέζι με μπεζέδες και κουφέτα 

 

Καναπεδάκια  

Μπρουσκέτα με καραμελωμένα κρεμμύδια, γραβιέρα Νάξου  

και ανθότυρο  

Μπουκίτσες caprese με πεπερόνε 

Ταρτάρ μαριναρισμένου σολομού σε μπρουσκέτα με λάιμ 

Ταρτάκια με καπνιστό χέλι και τσορίθο 

 

Ζεστά ορεκτικά  

Τραγανά spring rolls γεμιστά με λαχανικά και teriyaki sauce  

Quiches με φρέσκο σπανάκι και σολομό 

Μπουκίτσες κοτόπουλο με κρούστα από μαγιονέζα και παρμεζάνα  
Ζουμερά μπιφτεκάκια με μαρμελάδα ντομάτας 

Μίνι χοιρινά σουβλάκια με πολύχρωμεες πιπεριές 

 

Επιδόρπια  

Σπιτικός κορμός σοκολάτας 

Παρφέ με brownies, βατόμουρα και μέντα 

Λευκή σοκολάτα με μπισκότο Oreo 

 

Open Bar  

Λευκός και ερυθρός οίνος Αίγλη Τσάνταλη  

Αναψυκτικά  

Φυσικό μεταλλικό νερό  

 

Τιμή: 12 € ανά άτομο, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

 

 

Η τιμή περιλαμβάνει το προσωπικό, όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, τέντες 

για μπουφέ και μπαρ, τραπέζια και καρέκλες για το 30% των καλεσμένων 

και stands για τους υπόλοιπους καλεσμένους 

Wedding Cocktail IΙ Γάμος 
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