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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 σύνθεση τους εγγυώνται 

ένα ξεχωριστό αποτέλεσμα.  

 

Το εξειδικευμένο προσωπικό, ο επαγγελματισμός και η άψογη 

εξυπηρέτηση εξασφαλίζουν την απόλυτη επιτυχία των 

δεξιώσεων σας παρέχοντας σας επιπλέον: 

 

 Welcome drink με σπιτική λεμονάδα και βυσσινάδα 

 Ροτόντες και καρέκλες για το 30% των καλεσμένων 

 Bar & buffet με τέντες 

 Σερβίτσια πολυτελείας 

 Άψογο σέρβις 
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                   Welcome Drink 
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Cocktail Buffet I Βάπτιση 

Welcome Drink 

Σπιτική λεμονάδα και βυσσινάδα 

 

Κρύα ορεκτικά 

Τορτίγια με ψητό κοτόπουλο και σάλτσα Caesar’s  

Κρουασανάκι με ζαμπόν και γκούντα 

Μίνι hot dog 

 

Ζεστά ορεκτικά  

Φιλετάκια κοτόπουλο με δημητριακά 

Μπιφτεκάκια σχάρας 

Μίνι χοιρινά σουβλάκια με πιπεριές  

 

Επιδόρπιο  

Ποικιλία γλυκών σε σφηνάκια 

 

 

Open Bar  

Κρασί Αίγλη Τσάνταλη, λευκό και κόκκινο 

Χυμοί φρούτων | Αναψυκτικά 

Φυσικό μεταλλικό νερό  

 

 

Tιμή: 8€ /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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Welcome Drink 

Σπιτική λεμονάδα και βυσσινάδα 

 

Κρύα ορεκτικά 

Τορτίγια με ψητό κοτόπουλο και σάλτσα Caesar’s  

Brioche με μανούρι και γαλοπούλα 

Μίνι burger 

 

Ζεστά ορεκτικά  

Κρεπούλες με μους τυριών και αλλαντικά 

Φιλετάκια κοτόπουλου με παρμεζάνα 

Κεφτεδάκια με πατάτες country 

Μίνι χοιρινά σουβλάκια με πιπεριές  

 

Επιδόρπιο  

Παραδοσιακό καροτσάκι με παγωτό σε τρεις γεύσεις 

 

 

Open Bar  

Κρασί Αίγλη Τσάνταλη, λευκό και κόκκινο 

Χυμοί φρούτων | Αναψυκτικά 

Φυσικό μεταλλικό νερό  

 

 

Tιμή: 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 

  

Cocktail Buffet IΙ Βάπτιση 
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                Ποδηλατάκι Παγωτού 

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

