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Η αγάπη για δημιουργία, η συνέπεια και η υπευθυνότητα στις 

υπηρεσίες που παρέχουμε, αποτελούν μια 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 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 table με μπεζέδες και κουφέτα 

 Ποτό υποδοχής  

 Γαμήλια τούρτα για το ζευγάρι  

 Βασικός διάκοσμος σε ροτόντες και υποδοχή 

 Διπλά λευκά τραπεζομάντιλα 

 Σερβίτσια πολυτελείας 
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                      Wedding Buffet 
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Wedding Buffet I Barbeque 

Καλάθι του Φούρναρη 

Μίνι ψωμάκια σε ποικιλία γεύσεων 
 

Σαλάτες 

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

Πανδαισία λαχανικών με τοματίνια Σαντορίνης, τραγανά κρουτόν, πούδρα 

παρμεζάνας και dressing μελιού 

Χωριάτικη πατατοσαλάτα με λουκάνικα, φρέσκο κρεμμυδάκι και μουστάρδα 

Σπιτική τυροσαλάτα 
 

Ορεκτικά  

Ψητά λαχανικά με τραγανή παρμεζάνα και βαλσάμικο 

Ποικιλία ελληνικών και διεθνών τυριών συνοδευμένα με κριτσίνια 

και ξερά φρούτα 
 

Ζεστά Εδέσματα 

Φιλετάκια από μπούτι κοτόπουλο στη σχάρα  

Ζουμερά χειροποίητα Μακεδονικά σουτζουκάκια 

Τρυφερά χοιρινά φιλετάκια στη σχάρα με lemon pepper sauce 

Χειροποίητα χοιρινά σουβλάκια με πολύχρωμες πιπεριές 
 

Action Corner 

Παραδοσιακός γύρος Θεσσαλονίκης (κόβεται παρουσία των καλεσμένων) 
 

Συνοδευτικά 

Πένες με σάλτσα μελιτζάνας και φρέσκο δυόσμο 

Αρωματικό ρύζι με σταφίδες και καραμελωμένα κρεμμύδια 

Πατατούλες φούρνου λεμονοριγανάτες 
 

Επιδόρπιο 

Γαμήλια τούρτα για το ζευγάρι σε σχέδιο επιλογής σας 

Προφιτερόλ, μιλφέιγ, αποδομημένο ταρτάκι 

 

Τιμή:  
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 Wedding Buffet II Premium 

 

Καλάθι του Φούρναρη 

Μίνι ψωμάκια σε ποικιλία γεύσεων 
 

Σαλάτες 

Παραδοσιακή χωριάτικη σαλάτα με φέτα Ηπείρου, ντάκος και κάπαρη 

Δροσερά φύλλα σαλάτας  με cranberries, τραγανό προσούτο, 

παρμεζάνα και dressing εσπεριδοειδών 

Σαλάτα ζυμαρικών με μοτσαρέλα, τοματίνια cherry, ελιές 

και φρέσκο βασιλικό 
 

Ορεκτικά  

Σπιτικά αμπελόφυλλα γιαλαντζί με φρέσκα μυρωδικά και sauce γιαουρτιού  

Κρέπες με μους τυριών και αλλαντικά, σε πλούσια κρέμα παρμεζάνας 

Μανιτάρια με καπνιστό χοιρινό, φινόκιο και εστραγκόν 

Ποικιλία ελληνικών και διεθνών τυριών συνοδευμένα από κριτσίνια και 

ξερά φρούτα  
 

Ζεστά Εδέσματα 

Φιλέτο από μπούτι κοτόπουλο στη σχάρα 

Ζουμερό χειροποίητο μπιφτεκάκι 

Τρυφερό χοιρινό στη λαδόκολλα με πολύχρωμες πιπεριές & καπνιστό τυρί 

Μοσχαράκι τυλιγμένο σε μελιτζάνες, με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας 
 

Συνοδευτικά 

Κριθαράκι με φρέσκα λαχανικά, ντοματίνια, παρμεζάνα και δυόσμο  

Μακαρονάδα φούρνου με αρακά, μπέικον και χωριάτικο λουκάνικο 

Πατατούλες φούρνου με λεμόνι, ελαιόλαδο και δεντρολίβανο 
 

Επιδόρπιο 

Γαμήλια τούρτα για το ζευγάρι σε σχέδιο επιλογής σας 

Προφιτερόλ, μιλφέιγ, αποδομημένο ταρτάκι 

 

Τιμή:  
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Wedding Buffet III Elegance 

Καλάθι του Φούρναρη 
Μίνι ψωμάκια σε ποικιλία γεύσεων 
 
Σαλάτες 
Φρέσκα φύλλα ρόκας και σαλάτας με λιαστό ντοματάκι, κουκουνάρι, έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο και καραμελωμένο μπαλσάμικο 
Σαλάτα Μεξικέν με τρυφερό καλαμπόκι, κόκκινα φασόλια, πιπεριές, καπνιστή 
γαλοπούλα και τσίλι 
Μπουκέτο από δροσερές σαλάτες με ψητό κοτόπουλο, κρουτόν, φλοίδες 
παρμεζάνας και dressing Caesar’s 
 

Ορεκτικά  
Πουγκάκια με σπανάκι και ρικότα σε πλούσια κρέμα καπνιστού τυριού 
Φέτα σαγανάκι με σουσάμι, παστράμι, παπαρουνόσπορο και μέλι 
Ντοματοκεφτέδες Σαντορίνης με αρωματικό γιαούρτι 
Ποικιλία ελληνικών και διεθνών τυριών συνοδευμένα από κριτσίνια και ξερά 
φρούτα  
 
Ζεστά Εδέσματα 
Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου με πάπρικα σε απαλή κρέμα 
Μπιφτεκάκια με ούζο και δυόσμο  
Μοσχαράκι ραγού με κρεμμυδάκια και μανιτάρια σε λευκή σάλτσα βελουτέ  
 
Action Corner 
Ολόκληρο χοιρινό μπούτι ψημένο με μέλι και πορτοκάλι 
 
Συνοδευτικά 
Λαχανικά του κήπου στον ατμό (καρότο, μπρόκολο, κουνουπίδι) 
Αρωματικό ρύζι basmati με αγριόρυζο και cranberries 
Πατατούλες baby βουτύρου 
 
Επιδόρπιο 
Γαμήλια τούρτα για το ζευγάρι σε σχέδιο επιλογής σας 
Προφιτερόλ, μιλφέιγ, αποδομημένο ταρτάκι 

 
Τιμή:  
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Wedding Buffet IV By the Sea 

Καλάθι του Φούρναρη 
Μίνι ψωμάκια σε ποικιλία γεύσεων 
 
Σαλάτες 
Δροσερή σαλάτα με πράσινο μήλο, καραμελωμένα καρύδια  
και κρέμα γκοργκονζόλα 
Σαλάτα ρόκα με ψητή μοτσαρέλα τυλιγμένη σε προσούτο,  
λιαστή ντομάτα και κουκουνάρια 
Μακαρονοσαλάτα με ταρτάρ τόνου 
 

Ορεκτικά  
Ταλαγάνι στη σχάρα με τσάτνεϊ ροζ τριαντάφυλλου   
Μαντιλάκια με ρατατούιγ γαρίδας 
Ποικιλία ελληνικών και διεθνών τυριών συνοδευμένα από κριτσίνια και 
ξερά φρούτα 
 
Από το βυθό της θάλασσας 
Χταπόδι στιφάδο με δαμάσκηνα και κριθαράκι 
Φιλέτο λαυράκι με σπανάκι και σάλτσα λευκού κρασιού 
Γαρίδες σαγανάκι με φέτα και ούζο 
 
Ζεστά Εδέσματα 
Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου με λεμόνι, θυμάρι και μαραθόρυζα 
Κερκυραϊκό σοφρίτο με τρυφερό μοσχαράκι 
Χοιρινό με δαμάσκηνα και βερίκοκα σε σάλτσα Πόρτο 
Αρνάκι κλέφτικο στη γάστρα με γραβιέρα Κρήτης 
 
Συνοδευτικά 
Πιλάφι με μελιτζάνες και δυόσμο 
Καραμελωμένες πατατούλες στο φούρνο 
 
Επιδόρπιο 
Γαμήλια τούρτα για το ζευγάρι σε σχέδιο επιλογής σας 
Προφιτερόλ, μιλφέιγ, αποδομημένο ταρτάκι 

 
Τιμή:  
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                       Wedding Menu 
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Wedding Menu I Duetto 

 

Πρώτο ̟πιάτο 

Χρυσαφένιο πουγκί με μους τυριών και σύγκλινο Μάνης  

σε πλούσια κρέμα παρμεζάνας 

 

  
 

Σαλάτα 

Πανδαισία λαχανικών με κράμπερις, παξιμάδια αρωματισμένα 

με μπέικον και dressing εσπεριδοειδών  

 

  
 

Κυρίως Πιάτο 

Χοιρινά μπριζολάκια λαιμού και φιλετάκια από μπούτι κοτόπουλο   

στη σχάρα με καπνιστή σαλτσούλα  

Σερβίρονται με αρωματικό ρύζι basmati με κράμπερις και 

πατατούλες baby στο φούρνο 

 

  
 

Επιδόρπιο 

Γαμήλια τούρτα για το ζευγάρι σε σχέδιο επιλογής σας 

Τούρτα σε τουρτιέρα για κάθε ροτόντα 

 

 

Τιμή:  
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Wedding Menu IΙ Chicken 

Πρώτο ̟πιάτο 

Γεμιστό μανιτάρι Porto Bello με καραμελωμένα κρεμμύδια  

και καπνιστό τυρί Μετσόβου  

 

  
 

Σαλάτα 

Φρέσκα φύλα ρόκας και σαλάτας με λιαστό ντοματάκι, κουκουνάρι 

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και καραμελωμένο μπαλσάμικο 

 

  
 

Κυρίως Πιάτο 

Κοτόπουλο με ντοματίνια, κάπαρη, ελιές  

και κρέμα βαλσάμικου με δαμάσκηνα 

Σερβίρεται με κέικ πατάτας και ψητά λαχανικά στη σχάρα 

 

  
 

Επιδόρπιο 

Γαμήλια τούρτα για το ζευγάρι σε σχέδιο επιλογής σας 

Τούρτα σε τουρτιέρα για κάθε ροτόντα 

 

 

Τιμή:  
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Wedding Menu IΙI Pork 

Πρώτο ̟πιάτο 

Ναπολεόν από ψητά λαχανικά και ταλαγάνι σχάρας  

με βινεγκρέτ από παλαιωμένο βαλσάμικο 

 

  
 

Σαλάτα 

Σαλάτα με φινόκιο, παντζάρι, καρύδια, πορτοκάλι, 

και dressing ξιδιού από αρωματικά Προβηγκίας 

 

  
 

Κυρίως Πιάτο 

Ζουμερό χοιρινό φιλέτο σοτέ με κρέμα πορτσίνι  

και τραγανό προσούτο  

Σερβίρεται με σουφλέ πατάτας και πουγκάκι με σπανάκι και ρικότα 

 

  
 

Επιδόρπιο 

Γαμήλια τούρτα για το ζευγάρι σε σχέδιο επιλογής σας 

Τούρτα σε τουρτιέρα για κάθε ροτόντα 

 

 

 

Τιμή:  
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Wedding Menu IV Fish 

Πρώτο πιάτο 

Ταρτάρ σολομού πανέ σε φρυγανισμένο ψωμάκι σικάλεως  

με μπρικ και λάδι άνηθου 

 

  
 

Σαλάτα 

Μπουκέτο από δροσερές σαλάτες με ξερά σύκα 

αυγοτάραχο Μεσολογγίου και αρωματικό λαδολέμονο 

 

  
 

Κυρίως Πιάτο 

Φιλέτο από ψητό φαγκρί με σπαγγέτι λαχανικών  

σε σάλτσα από εστραγκόν και λάιμ 

 

  
 

Επιδόρπιο 

Γαμήλια τούρτα για το ζευγάρι σε σχέδιο επιλογής σας 

Τούρτα σε τουρτιέρα για κάθε ροτόντα 

 

 

Τιμή:  
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        Προτάσεις Παρουσίασης 
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Παιδικό γεύμα 

Burger με μπιφτεκάκι κοτόπουλο, πατατούλες smile, κέτσαπ 

και σαλατούλα με ντοματίνια τσέρι και αγγουράκι 

15,00€ ανά άτομο* 
 

Τυριά (για τα σερβιριζόμενα μενού) 

Ποικιλία ελληνικών και διεθνών τυριών  

συνοδευόμενα από κριτσίνια με σουσάμι και ηλιόσπορο 

2,00€ ανά άτομο* 
 

Live Cooking - Pasta Stand  

Συνδυάστε το ζυμαρικό και τη σάλτσα της αρεσκείας σας,  

που παρασκευάζονται μπροστά σας 

Επιλέξτε πένες, spaghetti και rigatoni με σάλτσες carbonara, arrabiata, τομάτα 

και βασιλικό και δημιουργήστε το δικό σας ιδιαίτερο πιάτο 

3,00€ ανά άτομο* 
 

Action Corner (κόβονται παρουσία των καλεσμένων) 

Γουρουνόπουλο γάλακτος με σάλτσα μήλου, 3,00€ ανά άτομο* 

Χοιρινό μπούτι σιγοψημένο με κρούστα μυρωδικών, 3,00€ ανά άτομο* 

Παραδοσιακός γύρος Θεσσαλονίκης, 3,00€ ανά άτομο* 
 

After Hour  

Mini Hotdog & Burger 1,50€ ανά τεμάχιο* 
 

Επιδόρπιτα 

Λουκουμάδες με bitter και λευκή σοκολάτα ή μέλι με ξηρούς καρπούς 

2,00€ ανά άτομο* 

Παραδοσιακό καροτσάκι με χειροποίητο παγωτό σε τρεις γεύσεις 

1,50€ ανά άτομο* 

Πλούσιος μπουφές με ποικιλία από τούρτες, γλυκά και φρούτα 

4,00€ ανά άτομο* 

Κομμάτι γαμήλιας τούρτας 

1,00€ ανά άτομο* 

Τούρτα σε τουρτιέρα για το κάθε τραπέζι 

12,00€ ανά τούρτα* 

 

* Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24% 

Προτάσεις Επιπλέον Παρουσιάσεων Action 
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                           Το κελάρι 
μας 
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Πακέτο ποτών Ι * 

Λευκός οίνος Αίγλη Τσάνταλη 

Ερυθρός οίνος Αίγλη Τσάνταλη 

Μπύρες Άλφα 

Μεταλλικό νερό Ζαγόρι 

Αναψυκτικά 

2,00€ ανά άτομο** 
 

Πακέτο ποτών ΙΙ * 

Λευκός οίνος Πλώες Μάλαγα Κώστας Λαζαρίδης 

Ερυθρός οίνος Πλώες Μάλαγα Κώστας Λαζαρίδης 

Μπύρες Άλφα 

Μεταλλικό νερό Ζαγόρι  

Αναψυκτικά 

3,00€ ανά άτομο** 

 

Πακέτο ποτών ΙΙΙ * 

Λευκός οίνος Κανένας Τσάνταλη 

Ερυθρός οίνος Κανένας Τσάνταλη 

Μπύρες Άλφα 

Μεταλλικό νερό Ζαγόρι  

Αναψυκτικά 

4,00€ ανά άτομο** 

 

Πακέτο ποτών ΙV * 

Λευκός οίνος Παράγκα Κυρ Γιάννη 

Ερυθρός οίνος Παράγκα Κυρ Γιάννη 

Μπύρες Άλφα 

Μεταλλικό νερό Ζαγόρι  

Αναψυκτικά 

5,00€ ανά άτομο** 

 

* Όλα τα πακέτα ποτού προσφέρονται σε απεριόριστη κατανάλωση 

**Στις τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24% 

 

Το κελάρι μας Wine List 
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