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WELCOME
Κατά την υποδοχή των προσκεκλημένων σας προσφέρουμε.
Sangria
(με ψιλοκομμένα κομμάτια μήλου)
fruit punch
Δροσερό cocktail χωρίς αλκοόλ με ποικιλία φρέσκων χυμών.
Αραβική πιτούλα
Με κρέμα τυριών και προσούτο.

ΥΡΕΚΙΕ ΑΛΑΣΕ
Φωριάτικη
Ντομάτα-αγγούρι-ελιές-κάπαρη-φέτα-πιπεριές-κρεμμύδι-ελαιόλαδο.
FILOXENIA SALAD
Με Γαλλική σαλάτα-λόλα κόκκινη- ice berg-σταφίδες-ηλιόσποροι-κρουτόν και sauce από
βαλσάμικο ξύδι με μέλι.
CHEF
Με αγγούρι-ντοματίνι-μαρούλι-ζαμπόν-τυρί-αυγό-μαγιονέζα-κέτσαπ-κονιάκ.

ΣΤΡΙΑ & ΑΡΣΟΚΕΤΑΜΑΣΑ
Επιλεγμένα ελληνικά τυριά τοποθετημένα σε γυάλινα ατομικά σφηνάκια,
διακοσμημένα με ξηρούς καρπούς,
Ποικιλία από διάφορα είδη ψωμιού, crackers,μπαγκέτες & κριτσίνια .

ATHENS
Αθανασίου Διάκου, Καπανδρίτι Αττικής.
T
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ΚΡΕΑΣΙΚΑ
Κοτόπουλο
Υιλέτο κοτόπουλο μαριναρισμένο και ψημένο με sauce filoxenia.
Μπριζολάκια
Μπριζολάκια λαιμού χοιρινά ψητά στο φούρνο με sauce από μέλι-μουστάρδα-λεμονίελαιόλαδο & θυμάρι.
Λουκάνικο
Φωριάτικο με αποξηραμένο βερίκοκο-μπύρα-μουστάρδα-μέλι-θυμάρι.

ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΑ
Πατάτες
Υούρνου ριγανάτες.
Πιλάφι
Με λαχανικά.
Χητά Λαχανικά
Ποικιλία ψητών λαχανικών εποχής BBQ με βαλσάμικο ξύδι-θυμάρι-ρίγανη &
ελαιόλαδο.
Λαζάνια
Με μανιτάρια-κουκουνάρι-θυμάρι και λάδι τρούφας.
Σορτελίνια
ουφλέ με μπέικον-μανιτάρια-πεκορίνο-χρωματιστές πιπεριές και κρέμα γάλακτος.

Buffet Γλυκών
φηνάκια
Ατομικά σφηνάκια σε 3 γεύσεις επιλογής σας.
Υρούτα εποχής
ερβιρισμένα σε πιατέλες.
Λουκουμάδες
Με καρύδια-μέλι & ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
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Κάβα
Αναψυκτικά -Μπύρες -Εμφιαλωμένο νερό -Κρασί λευκό-Ροζέ ή κόκκινο εμφιαλωμένο.

Σιμή ανά άτομο 26 € στο κτήμα μας
(ελάχιστος αριθμός ατόμων 120)

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).
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 ΥΠΑ &

DJ

ΜΕ ΕΚΣΙΜΗΗ FILOXENIA CATERING
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