street food live
WELCOME
Για την υποδοχή των προσκεκλημένων σας θα προσφέρουμε.
Fruit Punch
Δροσερό cocktail χωρίς αλκοόλ με ποικιλία φρέσκων χυμών.
Λεμονάδα
πιτική λεμονάδα με ginger & φύλλα δυόσμου.
Ούζο & Σσίπουρο
Παραδοσιακό ούζο & τσίπουρο σε σφηνάκια με γλυκάνισο η χωρίς.
Sticks
Με φρέσκα λαχανικά & deep γιαουρτιού.

GREEK CORNER
Λουκάνικο
Με αποξηραμένο βερίκοκο-μπύρα-μουστάρδα-μέλι & θυμάρι.
Μπιφτέκια Μίνι
Mίνι Βαζάκια Συριού
Ατομικά βαζάκια με γραβιέρα Κρήτης συνοδεύονται
με κριτσίνια & παξιμαδάκια
Ντάκος
Με ξυνομυζήθρα-ντομάτα & ρίγανη.

ITALIAN CORNER
Ριζότο Stand
Ριζότο με λαχανικά παρασκευάζεται Παρουσία των καλεσμένων σας.
Λαζάνια
Με μανιτάρια-κουκουνάρι-θυμάρι & λάδι τρούφας.
παθάτο Ντοματίνι
ολόκληρο ντοματίνι με κομμάτι μοτσαρέλας & σάλτσα pesto συνοδεύονται
με κριτσίνια & παξιμαδάκια
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street food live
MEXICAN CORNER
Μίνι Πιτάκια
με χοιρινό-σαλάτα coleslaw-sweet chili
& καραμελωμένο κρεμμύδι.
Tortillas
με κοτόπουλο-ρόκα & σχοινόπρασo
Mίνι Βαζάκια Συριού
Ατομικά βαζάκια με ροκφόρ συνοδεύονται
με κριτσίνια & παξιμαδάκια
Mexican
Σρυφερή λόλα με μαρούλι-καρότο-ζουλιέν-ελιές & μανούρι ψητό.
USA CORNER
Mini Burgers
με χοιρινό bbq sauce-καραμελωμένα
κρεμμύδια & τυρί τσένταρ.
Πατάτες
Πατάτες τηγανιτές μέσα σε χάρτινα χωνάκια
που σερβίρονται με κρεμμύδια-ketchupμουστάρδα & barbeque sauce
Ice Saland
Iceberg,ραντίσιο-ρόδι-καλαμπόκι-κάσιους & sauce
Εσπεριδοειδών.
Buffet Γλυκών
Stand Παγωτού
ε 3 γεύσεις της αρεσκείας σας-χωνάκια-κυπελάκια-σιρόπι φράουλας & σοκολάτας.
Με καρότσι παγωτού έτοιμο να απογειώσει κάθε καλεσμένο σας.
Γιαούρτι
Γιαούρτι συνοδευόμενο με γλυκό του κουταλιού σταφύλι.
Μίνι Γλυκάκια
Πορτοκαλόπιτα – σοκολατόπιτα & καρυδόπιτα.
Μίνι Γλυκάκια ε φηνάκια
Cμπανόφι-mouse σοκολάτας-τσίζ κέικ)
Φρούτα Εποχής
Προσφέρονται στο buffet τοποθετημένα σε πιατέλες διακοσμημένα.
Λουκουμάδες
Με μέλι –κανέλα & πραλίνα σοκολάτας.
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Κάβα
Αναψυκτικά -Μπύρες -Εμφιαλωμένο νερό -Κρασί λευκό-Ροζέ ή κόκκινο
εμφιαλωμένο.

Σιμή ανά άτομο 42 €
(Ελάχιστος αριθμός ατόμων 120 ατ)

την τιμή περιλαμβάνεται
τολισμός του χώρου με γάζες και φανάρια σε λευκό χρώμα.
Ξύλινα σαλόνια σε όλη την περιφέρεια του κτήματος.
τολισμός του BUFFET.
τολισμός τραπεζιών(επιλέγετε μέσα από τις 4 επιλογές που σας δίνουμε).
DJ ( με φωτορυθμικά-πάνελ φωτογραφιών-μηχανή καπνού-4 επιδαπέδια βεγγαλικά).
Aμοιβές προσωπικού (Μαίτρ-σέβις-υποδοχή-σέφ)
Σούρτα νεόνυμφων σε γεύση της επιλογής σας.
αμπάνια νεόνυμφων.
Κρυστάλλινα ποτήρια νεόνυμφων.
Σραπέζι ευχών(με διακόσμηση δική μας εκτός βιβλίου ευχών).
Κεράκια στον μπουφέ και στο επίσημο τραπέζι.
Eξοπλισμός σερβιρίσματος.
Εξοπλισμός BUFFET.
Προσωπικό για τις τουαλέτες καθ’όλη την διάρκεια της εκδήλωσης.
Παρκαδόροι.
Κατόπιν ραντεβού μπορούμε να διαμορφώσουμε την προσφορά ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες σας.

την τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται
Ο ΦΠΑ
Κατόπιν ραντεβού μπορούμε να διαμορφώσουμε την προσφορά ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες σας.
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