ΜΠΟΥΦΕ A1
Ποτό καλωσορίσματος
Sangria με κομματάκια μήλου
Πανέρι του Φούρναρη
Ποικιλία από ζαπατάκια , ψωμάκια σε διάφορες γεύσεις ,kaiser πολύσπορα
Ορεκτικά
Λαχανικά σχάρας με κατίκι Δομοκού και φρέσκο βασιλικό
Ταλιατέλες ογκρατέν με ζαμπόν και τυρί
Τυροκροκέτες με κρύα σάλτσα ντομάτας
Ανοιξιάτικα ρολά με μανιτάρια και κοτόπουλο
Μελιτζάνες φούρνου με σκόρδο και μαϊντανό
Ποικιλία Ελληνικών Τυριών σε πλατώ (Γραβιέρα , Μανούρι , Φέτα , ροκφόρ)
Συνοδεύονται με κριτσίνια και παξιμάδια
Κυρίως πιάτο
Κοτόπουλο φιλέτο με sauce εστραγκόν και κονιάκ
Μοσχαράκι με αρωματικά βότανα και μπαχαρικά
Κεφτεδάκια παραδοσιακά με φρέσκια ντομάτα και βασιλικό
Χοιρινό φούρνου καρέ με sauce ανθόμελου
Σαλάτες
Σπανάκι ,ρόκα, τριμμένες φλούδες παρμεζάνας ,σταφίδες, κατσικίσιο τυρί και sauce μελιού
Ελληνική παραδοσιακή χωριάτικη
Σαλάτα με μαρούλι, ξυνόμηλο, παντζάρι και sauce μουστάρδας
Γαρνιτούρες
Πέννες με τέσσερα τυριά
Πατάτες στο φούρνο ψητές με θυμάρι και ρίγανη
Ρύζι ατμού με λαχανικά και σαφράν
Φρούτα
Φρέσκα φρούτα εποχής σε παρουσίαση
Γλυκά
Cheesecake με βατόμουρο
Ποτά
Κρασί Λευκό: Διττός Τσάνταλη ,Σαββατιανό
Κρασί Κόκκινο: Διττός Τσάνταλη, Αγιωργίτικο Νεμέας
Αναψυκτικά, Νερά Εμφιαλωμένα

ΜΠΟΥΦΕ Β1
Ποτό καλωσορίσματος
Σαμπάνια
Πανέρι του Φούρναρη
Ποικιλία από ζαπατάκια , ψωμάκια σε διάφορες γεύσεις ,kaiser πολύσπορα
Ορεκτικά
Πουγκί με θαλασσινά , σάλτσα σαφράν και μπρικ
Μανιτάρια πόρτο μπέλο γεμιστά με mozzarella και φιστίκια αιγίνης
Ρολάκια καπνιστού σολομού με sauce μελιού
Κολοκυθάκια ογκρατέν
Ρολό μελιτζάνας με λιαστή ντομάτα και τυρί μαστέλο Xίου
Κύβοι μαλακών τυριών με άσπρο και μαύρο σταφύλι
Κυρίως πιάτο
Αρνάκι ψητό λιανισμένο με δενδρολίβανο
Μοσχαράκι κοκκινιστό σε κρούστα μελιτζάνας
Φιλέτα κοτόπουλο σχάρας, μαριναρισμένα με γιαούρτι,sauce μουστάρδας και αρωματικά βότανα
Χοιρινό κότσι σε κόκκινο κρασί με μαρμελάδα δαμάσκηνο
Pasta Stand
Rigatoni με φρέσκια ντομάτα, ελιές, κάπαρη και πιπέρια τσίλι
Φιογκάκια με λαχανάκια Βρυξελών και σάλτσα ροκφόρ
Σαλάτες
Μαρούλι, iceberg, ρόκα ντοματίνια και dressing αγριοράπανου
Σαλάτα με σπανάκι, σολομό, κολοκύθια και μανιτάρια
Φρέσκα παντζάρια με γιαούρτι και καρύδια
Γαρνιτούρες
Λαχανικά σχάρας με βαλσάμικο και ελαιόλαδο
Ρυζάκι με λαχανικά και μπέικον
Ροδοψημένες πατάτες φούρνου με χυμό λαιμ και ρίγανη
Φρούτα
Φρέσκα φρούτα εποχής διακοσμημένα σε πύργους
Γλυκά
Μους λεμόνι με μαρέγκα φλαμπέ
Κορμός σοκολάτας με καραμελωμένους ξηρούς καρπούς
Ποτά
Κρασί Λευκό: Αθήρι, Μοσχοφίλερο Τσάνταλη
Κρασί Κόκκινο: Ραψάνη, Μοσχόμαυρο Τσάνταλη
Αναψυκτικά, Νερά Εμφιαλωμένα

ΜΠΟΥΦΕ Γ1
Ποτό καλωσορίσματος
Μοσχάτο D’ Asti ή Μαστίχα Χίου
Εκλεκτά περαστά ορεκτικά κατά την προσέλευση των καλεσμένων
Πανέρι του Φούρναρη
Ποικιλία από ζαπατάκια , ψωμάκια σε διαφορές γεύσεις ,kaiser πολύσπορα
Ορεκτικά
Αντίβ με κρέμα Philadelphia και σολομό
Σύκα με κατσικίσιο τυρί, καρύδια και μέλι
Χταπόδι ξιδάτο με πορτοκάλι, φινόκιο, κάπαρη και ελιές
Μίνι σουβλάκι θαλασσινών
Μαριναρισμένα ψητά λαχανικά σχάρας με κρέμα βαλσάμικου
Πουρές παντζαριού με ταχίνι και καρύδια
Παρουσίαση διεθνών και ελληνικών αλλαντικών και τυριών σε καθρέπτη
(Σαλάμι Μιλάνου, καπνιστή μπριζόλα ζαμπόν, μορταδέλα, καπνιστή γαλοπούλα, παρμεζάνα,
Μετσοβόνε , Γραβιέρα , Κασέρι Σοχού)
Κυρίως πιάτο
Ψητός σολομός με sauce γιαουρτιού από λεμόνι και μέλι
Συκώτι μοσχαρίσιο γάλακτος με ξύδι βαλσάμικο και καραμελωμένα κρεμμύδια
Αρνάκι ψητό με γραβιέρα και μυρωδικά
Κατσικάκι με άγρια χόρτα και αυγολέμονο
Carving Stand
Μπούτι χοιρινό ολόκληρο, κόβεται παρουσία καλεσμένων
Pasta Stand
Linguini με γαρίδες pesto και ντοματίνια
Ζυμαρικά βίδες με αβοκάντο
Σαλάτες
Μεσογειακή σαλάτα με καλαμπόκι, ντομάτα και τρίχρωμες πιπεριές
Ρόκα με ψητό μανούρι, φέτες πορτοκάλι και σάλτσα εσπεριδοειδών
Σαντορινιά σαλάτα με κριθαρομπουκιές , ντοματίνια Σαντορίνης και καπαρόφυλλα
Γαρνιτούρες
Ριζότο κολοκύθας με παρμεζάνα και φασκόμηλο
Κους κους με αποξηραμένα φρούτα, κάρυ και αμύγδαλο
Ψητές πατάτες baby με μέλι και θυμάρι
Φρούτα
Φρέσκα φρούτα εποχής διακοσμημένα σε πανέρια
Γλυκά
Σουφλέ σοκολάτας με μαρέγκα
Mους καφέ με λικέρ καφέ
Λουκουμάδες της ώρας περιχυμένη με μέλι
Coffee Stand
Espresso
Γαλλικός
Freddo espresso
Ποτά
Κρασί Λευκό - Κόκκινο : Κανένας, Μετόχι Χρωμίτσας
Αναψυκτικά, Νερά Εμφιαλωμένα

