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LUNCH BOX I (€ 7 + Φ.Π.Α./ΤΜΧ) 

 Σπιτικό φιλετάκι κοτόπουλο πανέ (1 τμχ) 

 Pizza Margarita (1 τμχ  τρίγωνο) 

 Κεφτεδάκια μοσχαρίσια  (2 τμχ) 

 Τριγωνάκι τοστάκι με καπνιστή γαλοπούλα & τυρί 

 Ατομικός χυμός  

 

KIDS BUFFET (€12 + Φ.Π.Α. min. 30 παιδιά)  

 Μύλος από ψωμί μπόμπας  γεμιστό από τρίγωνα με ζαμπόν και τυρί 

 Shawarma με γύρο κοτόπουλου και ελαφριά sauce 

 Mini μπιφτεκάκια από μοσχαρίσιο κιμά με πιτούλες 

 Φαρφάλες με φρέσκια σάλτσα ντομάτας, πέστο & μοτσαρέλα  ή πέννες καρμπονάρα 

 Πίτσα Μαργαρίτα μεγάλη σε ξύλινο πλατό 

 Πατάτες γκοφρέ σε καλάθι 

 Plateau με λουκανικοπιτάκια σε σχήμα αραχνούλας 

 
LUNCH BOX II (€ 8 + ΦΠΑ/ΤΜΧ) 

 Mini burger με μοσχαρίσιο μπιφτέκι 

 Σπιτικό φιλετάκι κοτόπουλο πανέ (1 τμχ) 

 Pizza Margarita (1 τμχ τρίγωνο) 

 Mini hot dog με λουκάνικο γαλοπούλας & ketchup 

 Σπιτικές πατάτες γκοφρέ σε θηκούλα  

 Ατομικός χυμός  



 Cookies (€  12/kg   30 τμχ.) 

    Κέικ σοκολάτας (€8/ τμχ.  700γρ) 

    Κέικ βανίλιας (€8/ τμχ. 700γρ) 

    Carrot Cake (€8/ τμχ. 700γρ) 

    Μηλόπιτα (€8/ τμχ. 700γρ) 

    Red Velvet Cake (€8/ τμχ.  800γρ) 

COFFEE STATION (€ 6 + Φ.Π.Α.)   

CAKE STATION (free choice) 

 Αρωματικός καφές φίλτρου 

 Nespresso espresso, Cappuccino 

 Εμφιαλωμένο νερό 

 Αναψυκτικά  3Ε   

 Ποικιλία από χυμούς  

BEVERAGE STATION (€ 4 + Φ.Π.Α.) 

 Λευκό και κόκκινο κρασί ALOS domain Lazaridis 

    Μπύρες (ελληνικές ετικέτες) 

   *Βαρελάκι μπύρας κατόπιν συνεννόησης  

Πακέτων ποτών  και ροφημάτων  



 Σαλάτα με πένες , ζαμπόν , πίκλες , λαχανικά και sauce  γιαουρτιού ή με sauce μαγιονέζας  

 Πουγκάκια με prosciutto και κατσικίσιο τυρί 

 Mini σουβλάκια με τοματίνια, mozzarella και μαύρες ελιές 

 Νem rolls λαχανικών  

 Μοσχαρίσιο ρολό kebab σε tortillas με γιαούρτι και πάπρικα 

 Mini σουβλάκια κοτόπουλο σχάρας με ανανά και γλυκόξινη sauce  

 

LIGHT FINGER FOOD I (€ 8 + Φ.Π.Α.) 
 Pain surprise γεμιστή με ζαμπόν & τυρί ή γαλοπούλα & τυρί  

 Μπαλίτσες από τυρί με αρωματικά  

 Plateau με τρίχρωμες tortillas γεμιστές με κοτόπουλο και Caesar’s sauce, τονοσαλάτα και  ζαμπόν, τυρί & Philadelphia 

 Μοσχαρίσια κεφτεδάκια με δυόσμο και κουκουνάρι (σερβίρεται με μαρμελάδα ντομάτας) ή σουβλάκι με κεφτεδάκι , ντοματίνι και γραβιέρα 

 Mini σουβλάκι κοτόπουλο με λεμόνι και ρίγανη  

 

LIGHT FINGER FOOD II (€12 + Φ.Π.Α.) 

Μenu συνοδών & κεράσματα  



ΒUFFET ENHΛΙΚΩΝ  (€ 14 + Φ.Π.Α.) 

 Σαλάτα ρόκα , parmesan και prosciutto 

 Τυρόπιτα ή σπανακόπιτα 

 Κοτόπουλο ala cream 

 Ρύζι basmati 

 Μοσχαρίσια μπιφτεκάκια με chantey ντομάτας συνοδεύεται με sauce γιαουρτιού και πιτούλες 

 Mini σουβλάκι χοιρινό  με λεμόνι και ρίγανη  

 Πατάτες φούρνου    

 Penne Neapolitan με φρέσκια ντομάτα και βασιλικό ή Penne με λευκή κρέμα και μπέικον (συνοδεύονται με τυρί) 

 

 

 

 

Buffet  



THE MEDITERRANEAN WAY (€16 + Φ.Π.Α.) 

THE AMERICAN WAY (€14 + Φ.Π.Α.) 

 Γύρος κοτόπουλο ή χοιρινό σε Κυπριακά πιτάκια με πιπεριές, κρεμμύδι και μαγιονέζα πάπρικα 

 Kebab σχάρας σε λιβανέζικη πίτα με ντομάτα, γιαούρτι και βότανα 

 Hot dog με χωριάτικο λουκάνικο  

 Τηγανιτά κεφτεδάκια FALAFEL με κρέμα αβοκάντο και ντομάτα 

 Eλληνική σαλάτα ή σαλάτα ντάκος  

 Πατάτες country 

 Burgers με μπιφτέκι από μοσχάρι ή κοτόπουλο ή λαχανικών με τυρί, σαλάτα, γιαούρτι ή sauce tartar. 

 Hot dog με λουκάνικο, ketchup και μουστάρδα, πίκλες και λάχανο 

 Tacos με μεξικάνικο chili con carne, αβοκάντο και πίκλες λάχανο 

 Caesars salad 

 Χειροποίητα chips  

Street food style  



SWEET TREATS 

 

 Δημιουργούμε την ΤΟΥΡΤΑ  γενεθλίων που επιθυμείτε με αγνές, 

παραδοσιακές συνταγές σε τρεις διαφορετικές γεύσεις: 

 Απλές τούρτες (€15/kg + Φ.Π.Α.) 

 Τούρτες με παράσταση ή εκτύπωση (€15/kg + Φ.Π.Α.) 

 Τρισδιάστατες τούρτες (από €35/kg + Φ.Π.Α) 

 
CREATE YOUR B’DAY CAKE 

 
CREATE YOUR own sweet buffet  

 Μικρά σουδάκια / ταρτάκια (€10/κιλό + Φ.Π.Α.) 

 Σφηνάκια σε 4 γεύσεις (€ 0,90/TMX + Φ.Π.Α.) 

 Μπισκότα Ζαχαρόπαστας (από €1,80/ΤΜΧ + Φ.Π.Α.) 

 Donut (€1 / τμχ + Φ.Π.Α.) 

 Cake pops (€1.80/τμχ + Φ.Π.Α.) 

 Cup Cakes με ζαχαρόπαστα  ή βουτυρόκρεμα (€2.50/τμχ + Φ.Π.Α.) 

 Cookies (€1.60/τμχ. + Φ.Π.Α.) 

 Χρωματιστά Pop Corn (€20/500gr + Φ.Π.Α.) 



NOTES  

 

 Στις τιμές περιλαμβάνεται ο απαραίτητος εξοπλισμός σερβιρίσματος και εξοπλισμός buffet 

    Κατόπιν συνεννόησης μπορούμε να διαθέσουμε ροτόντες 10 & 12 ατόμων με λευκά ή μπεζ τραπεζομάντηλα, και καρέκλες Tiffany decape ή λευκές  

       (€3 ανά άτομο  + Φ.Π.Α.) 

 Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος του προσωπικού (έμπειροι σερβιτόροι 60€ ή 80€ ανάλογα την διάρκεια του party) 

 Στις τιμές του Street Food Edition είναι απαραίτητη η παρουσία  Chef  κόστος  €80 έκαστος  

 Όλα τα μενού συνοδών μπορούν να γίνουν και μενού μικρών  με  μείον 3€ στην τιμή ανά παιδί  

  Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

 


