
 
 

ΜΠΟΥΦΕ BBQ A 
 

Ποτό καλωσορίσματος 
Σαμπάνια  

ή  Κοκτέιλ Εξωτικών χυμών με φρούτα 
 

Πανέρι του Φούρναρη  

Ποικιλία από ζαπατάκια , ψωμάκια σε διάφορες γεύσεις ,kaiser πολύσπορα , αραβικές πίτες 

Ορεκτικά 
[Προεπιλογή έξι (6) ορεκτικών] 

 

Λαχανικά σχάρας με κατίκι Δομοκού και φρέσκο βασιλικό  
Χαλούμι Σχάρας 

Τοματίνια Σαντορίνης σωτέ με παρθένο ελαιόλαδο και βασιλικό  

Ζεστά τυροπιτάκια με φύλλο κρούστας και μπεσαμέλ τυριών 

Μανιτάρια πόρτο μπέλο 

Σουφλέ ζυμαρικών με τυριά 

Ρολάκια λαχανικών με γλυκόξινη σως 

Παραδοσιακή σπανακόπιτα χωριάτικη 

Μελιτζάνα ιταλιάνα με φρέσκια ντομάτα και ανθότυρο 

Κολοκυθοκεφτέδες Σίφνου  

Ποικιλία ελληνικών τυριών σε καθρέπτη 

 (μανούρι ,φέτα ,γραβιέρα Νάξου και κασέρι Λήμνου)  

Ποικιλία ελληνικών και διεθνών αλλαντικών 

 (σαλάμι Μιλάνου, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστό ζαμπόν, μορταδέλα, καπνιστή γαλοπούλα)  

Φλογέρες με μους τυριών  

Ντοματοκεφτέδες Σαντορίνης  

Πιπεράκια γεμιστά με ρύζι 

Αμπελοσαρμαδάκια λαδερά χειροποίητα 

Mini κρεπούλες με αλλαντικά και τυριά με σάλτσα από άνηθο 

Φαρφάλες με ανθότυρο και ελιές 
 

BBQ stand 
((Ποικιλία κρεατικών BBQ που ψήνονται παρουσία των καλεσμένων))  

 

[Προεπιλογή  τεσσάρων (4) κρεατικων] 

Σουβλάκι χοιρινό με τρίχρωμες πιπεριές 

Παραδοσιακά Χειροποίητα Μπιφτεκάκια με ρίγανη 

Φιλετίνια κοτόπουλο 

Παραδοσιακά σουτζουκάκια Θεσσαλονίκης 

Χοιρινά φιλετάκια σε μαρινάδα μπύρας  

Πανσέτα χοιρινή 

Χωριάτικα λουκάνικα 

(συνοδεύονται με μουστάρδα και πάπρικα) 

Λαχανικά σχάρας  

(Κολοκυθάκια, μελιτζάνα, πιπεριά & μανιτάρια πλευρώτους) 

 
 
 
 

 



 
Σαλάτες 

[Προεπιλογή τριών (3) σαλατών] 
 

Σπανάκι ,ρόκα, τριμμένες φλούδες παρμεζάνας ,σταφίδες, κατσικίσιο τυρί και σως μελιού 

Ελληνική παραδοσιακή χωριάτικη 

Σαλάτα φρέσκων λαχανικών με βενεγκρέτ και κάπαρη 

Πράσινη σαλάτα μαρούλι – ρόκα – τριμμένες φλούδες παρμεζάνας 

Κρητική Σαλάτα 

Ντάκος ,κύβους ντομάτας , αγγουράκι , φρέσκο κρεμμυδάκι και ξινομιζήθρα Κρήτης 

Σαλάτα του Chef 

Ελληνική παραδοσιακή χωριάτικη 

Πατατοσαλάτα με μουστάρδα και μπέικον  

Μαρούλι – Ρόκα παρμεζάνα και φρέσκο άνηθο 
 

Γαρνιτούρες 
[Προεπιλογή τριών (3) γαρνί] 

Πέννες χρωματιστές με τυριά 

Πατάτες στο φούρνο μαγειρεμένες με μπέικον 

Ριζότο με μανιτάρια 

Πατάτες ριγανάτες με sauce λεμονιού 

Ατζέμ πιλάφι με κριθαράκι και αμύγδαλο 

Πένες με τυριά 

Ριζότο με σαφράν 

Πατάτες στο φούρνο με μανιτάρια 

Πουρές λαχανικών 
 

Επιδόρπιο 

 
 

Φρέσκα Φρούτα Εποχής διακοσμημένα σε πύργους 
[Προεπιλογή ενός (1) εκ των κάτωθι επιδορπίων] 

 

Σοκολατόπιτα  

Γιαούρτι με μέλι και καρύδια 

Cheesecake με βατόμουρο 

Ποτά  
[Προεπιλογή ενός λευκού και ενός κόκκινου κρασιού] 

 

Κρασί Λευκό: Διττός Τσάνταλη , Σαββατιανό 

Κρασί Κόκκινο: Διττός Τσάνταλη, Αγιωργίτικο Νεμέας   

Αναψυκτικά, Νερά Εμφιαλωμένα 

 
 
 
 
 
 
 



 
ΜΠΟΥΦΕ BBQ Β 

 

Ποτό καλωσορίσματος 
 
 
 
 
 

Σαμπάνια 
ή Κοκτέιλ Εξωτικών χυμών με φρούτα 

 

Πανέρι του Φούρναρη  
 
 
 
 
 

Ποικιλία από ζαπατάκια , ψωμάκια σε διάφορες γεύσεις ,kaiser πολύσπορα , αραβικές πίτες 
 

Ορεκτικά 
[Προεπιλογή έξι (6) ορεκτικών] 

 
 
 
 

Κριντιτέ λαχανικών 

 (καρότο , αγγουράκι, τρία είδη πιπεριάς , σέλερυ , ντιπ από γιαούρτι και αβοκάντο) 

Τοματίνια σωτέ με κρέμα από κατσικίσιο τυρί 

Καπνιστό σολομό με κάπαρη και σάλτσα αγριοράπανου 

Φλογέρες από φύλλο κρούστας με ζαμπόν, μπέικον και γραβιέρα 

Μελιτζάνα με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και καρύδια 

Κύβοι μαλακών τυριών με άσπρο και μαύρο σταφύλι 

Μανιτάρια μαριναρισμένα σχάρας 

Πουγκάκια σφολιάτας θαλασσινών 

Μπουκίτσες φρέσκου σολομού με σως κρασιού sauvignon blanc 

Ντοματίνια καπρέζε με mozzarella και βασιλικό 

Ποικιλία από χωριάτικες πίτες 

Καθρέφτης με ποικιλία από διεθνή και Ελληνικά τυριά 

(Gouda , Καπνιστό , Φέτα , Μανούρι) 

Μπρεζάολα με ρόκα , λιαστή ντομάτα και τυρί Philadelphia 

Καπνιστός σολομός Σκωτίας με βινεγκρέτ λεμονιού 

Στρούντελ λαχανικών με κοτόπουλο 

Πιπεριές jalapenos με cheddar 
 

 
 
 

BBQ stand 
[προεπιλογή τεσσάρων (4) από τα παρακάτω] 

 
 
 
 

  ((Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ψήνονται στα κάρβουνα τα κάτωθι)  

Φιλέτο ξιφία  

Γαρίδες jumbo  

Αρνίσια παϊδάκια 

Λαιμός χοιρινός 

Φιλέτακια μοσχαρίσια 

Φιλέτο ψαρονέφρι μαριναρισμένο με lemon pepper sauce  

Σκαλοπίνια σε stics 

(συνοδεύονται από sauce  μαγιονέζας , πάπρικα , μουστάρδα , λαδολέμονο) 

Λαχανικά σχάρας  

(Κολοκυθάκια, μελιτζάνα, πιπεριά & μανιτάρια πλευρώτους) 
 

 
 
 
 



 
Σαλάτες 

 
 
 
 

[Προεπιλογή τριών (3) σαλατών] 

Μαρούλι, iceberg, ρόκα και ντοματίνια και dressing αγριοράπανου 

Σαλάτα του Σεφ 

Φρέσκα παντζάρια με γιαούρτι και καρύδια 

Μαρούλι με ροκφόρ, κρουτόν και lime 

Σαλάτα Coslow (μήλο και κόκκινο λάχανο) 

Σαλάτα Μεξικαίν 

Σαλάτα ζυμαρικών a la Toscana 

Σαλάτα του Καίσαρα 

Μαρούλι, ρόκα, ντοματίνια, κρουτόν, δαχτυλίδια κρεμμυδιού και γλυκόξινη σάλτσα 

 
 

Γαρνιτούρες 
[Προεπιλογή τριών (3) γαρνί] 

Τορτελίνια α λα κρεμ με άγρια μανιτάρια 

Ρυζάκι με λαχανικά και μπέικον 

Ροδοψημένες πατάτες φούρνου με χυμό λαιμ και ρίγανη 

Πέννες α λα κρεμ 

Κίτρινο ριζότο με μανιτάρια και καρότο 

Πουρές λαχανικών 

Ριζότο με αρακά ,καρότο και καλαμπόκι 

Πατάτες βουτύρου με πιπερορίγανη 

Πατατούλες baby (new potatoes) φούρνου με λευκό κρασί και θυμάρι 

 

Επιδόρπιο 
Φρέσκα Φρούτα Εποχής διακοσμημένα σε πύργους 
[Προεπιλογή δύο (2) εκ των κάτωθι επιδορπίων] 

Μους ατομικά γλυκόπικρης σοκολάτας με κόκκους καφέ 

Cheesecake με βατόμουρο 

Lemon pie 

Μους ατομικά 

Βυσσινόπιτα 

Κρέμα καραμελέ 
 

Ποτά 
[Προεπιλογή ενός λευκού και ενός κόκκινου κρασιού] 

Κρασί Λευκό: Αθήρι, Μοσχοφίλερο Τσάνταλη 

Κρασί Κόκκινο: Ραψάνη, Μοσχόμαυρο Τσάνταλη 

Αναψυκτικά, Νερά Εμφιαλωμένα 
 

 
 

 


