
 
 
 

 
 
 

COCKTAIL ΜΠΟΥΦΕ Ι 
 
 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΥΑ ΕΛΑΦΡΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ 

Φωλιές αγγουριού γεμιστές με πολτό ελιάς 

Τορτίγια με καλαμπόκι και γαλοπούλα 

Καπνιστό ρολάκι μελιτζάνας με φέτα, ντομάτα και δυόσμο 

Κολοκυθομπουρεκάκια με ούζο 

Καναπέ με κόκκινη πιπεριά και κρέμα Philadelphia 

Μαραθοπιτάκια  

 

ΖΕΣΤΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ 

Vol au Vant με συκωτάκια πουλιών και μπεσαμέλ 

Λουκάνικα Φρανκφούρτης τυλιγμένα με μπέικον 

Φτερούγες κοτόπουλου με sauce μπάρμπεκιου 

Μίνι κεφτεδάκια με μυρωδικά 

 

ΤΥΡΙΑ 

Πλατώ με τυριά 

 (συνοδεύονται με σουσαμένια κριτσίνια αποξηραμένα σύκα και βερίκοκα) 

 

ΓΛΥΚΑ  

Μους σοκολάτας bitter 

Σουδάκια με κρέμα βανίλιας 

 

ΠΟΤΑ 

Κρασί Λευκό & Κόκκινο : Σαββατιανό και Αγιωργίτικο Νεμέας   

Αναψυκτικά, Νερά Εμφιαλωμένα 

Απεριόριστη κατανάλωση 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COCKTAIL ΜΠΟΥΦΕ ΙI 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΥΑ ΕΛΑΦΡΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ 

Καπνιστός σολομός με cream cheese με άρωμα λεμόνι πάνω σε κροστίνι 

Ρολά με φέτα και ξερά βερίκοκα 

Porto bello γεμιστά με τυριά 

Κοκτέιλ τυριών σε μπαλίτσες πασπαλισμένες με σπόρους παπαρούνας 

Χταποδοκεφτέδες με μάραθο και καπαροσαλάτα 

Ντολμαδάκια με φρούτα θαλάσσης  

Καναπέ με κοτόπουλο και ανανά 

Τορτίγια με φιλέτο γαλοπούλας και μέντα 

 

ΖΕΣΤΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ 

Κεμπάπ με πιτούλες, γιαούρτι και μαιντανό 

Πουγκάκια από καρπάτσιο μοσχαρίσιο γεμιστό με μους από τυρί chevre  

Μοσχαρίσιο σουβλάκι  

Αρωματικά μπιφτέκια σχάρας από νωπό κιμά με coulis μπάρμπεκιου 

 

ΤΥΡΙΑ 

Ποικιλία ελληνικών και διεθνών τυριών διακοσμημένα σε πλατώ με σταφύλια 

 

ΓΛΥΚΑ 

Τρουφάκια shoux με κρέμα σοκολάτας 

Μους φρούτων σε σοκολατένια ποτηράκια  

 

ΠΟΤΑ 

Κρασί Λευκό & Κόκκινο : Σαββατιανό και Αγιωργίτικο Νεμέας   

Αναψυκτικά, Νερά Εμφιαλωμένα 

Απεριόριστη κατανάλωση 

 

 



 

 

 

COCKTAIL ΜΠΟΥΦΕ ΙIΙ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΡΥΑ ΕΛΑΦΡΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ 

Μπρουσκέτα με σκορδάτες γαρίδες και τυρί κρέμα 

Σολομός καπνιστός Σκωτίας διακοσμημένος σε καθρέπτη 

Πιατέλα προσιούτο με μπάλες πεπονιού  

Μύδια αχνιστά σε κέλυφος με ξύσμα λεμονιού 

Τάρτα μανιταριών με καρύδια και μπλε τυρί 

Χουρμάδες γεμιστοί με μασκαρπόνε και φιστίκια αιγίνης 

Γιαούρτι, μέντα, μαύρες ελιές και μαστίχα σε σφηνάκι  

Ανοιξιάτικα ρολά με sauce τεριάκι 

Σκαφάκι πατάτας βραστής με ξινή κρέμα, καφτερή πιπεριά, λεμόνι και σχοινόπρασο 
 

ΖΕΣΤΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ 

Σουβλάκι Satay 

Πουγκάκια από καρπάτσιο μοσχαρίσιο γεμιστό με μους από τυρί chever 

Φιλετάκια χοιρινά με γέμιση χαλούμι  

Ξιφία σουβλάκι μαριναρισμένο με λεμόνι 

Μικρά ρολά με κιμά και ξηρούς καρπούς 
 

ΤΥΡΙΑ 

Ποικιλία ελληνικών και διεθνών τυριών διακοσμημένα σε πλατώ με σταφύλια 
 

ΓΛΥΚΑ  

Πουτίγκα με ρύζι  

Brownies  

Πανακότα με μαστίχα χίου και καραμελωμένο ανανά 
 

ΠΟΤΑ 

Κρασί Λευκό & Κόκκινο : Σαββατιανό και Αγιωργίτικο Νεμέας   

Αναψυκτικά, Νερά Εμφιαλωμένα 

Απεριόριστη κατανάλωση 
 

 


