
CUTLERY €2,50 ανά άτομο  (x1  - μαχαιροπήρουνο, 

TΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ €1,50 ανά άτομο

ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ €2 ανά άτομο

ΚΑΡΕΚΛΕΣ CHIAVARI (ΛΕΥΚΕΣ) €3 ανά άτομο

RECHAUD
ΓΚΑΡΣΟΝΙ €65
DELIVERY €35

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

(θερμαινόμενα σκεύη σερβιρίσματος) €9 το ένα

ΣΑΛΑΤΕΣ
ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ 

ΡΟΚΑ 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 

WALDORF 

COLESLAW 

ZYMAΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΑ

ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ 

ΑΒΟΚΑΝΤΟ & ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

ΚΙΝΟA

ΤΑΜΠΟΥΛΙ

NTOMATA & MOTΣΑΡΕΛΑ .....................................................................................

μαρούλι, αγγουράκι, ντομάτα, κραμπι & κόλιανδρο .......... 

ρόκα, λιαστές ντομάτες, παρμεζάνα & βαλσάμικο ξύδι .....

καλαμπόκι, σταφίδες, χρωματιστές πιπεριές ........................

κραμπί, καρότο, μαγιονέζα ....................................................

ΚANEΛΟΝΙΑ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ

ΠΕΝΕΣ ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ

ΠΕΝΕΣ ΑΡΑΜΠΙΑΤΑ

ΠΕΝΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ / ΠΕΣΤΟ .............................................................

σπανάκι, φέτα, χαλούμι, κρέμα, άνιθος, Ένταμ

χαμ & μπέικον, φρέσκα μανιτάρια & κρέμα ............

XOIΡΙΝΑ ΦΙΛΕΤΑΚΙΑ 

XOIΡΙΝΑ SPARE RIBS

ΧΟΙΡΙΝΟ ΦΙΛΕΤΟ ΣΕ ΛΩΡΙΔΕΣ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ ΣΧΑΡΑΣ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΤΑΝΤΟΥΡΙ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΤΕΡΙΓΙΑΚΙ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΑΛΑ ΚΡΕΜ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ SWEET & SOUR

                   

ΨΑΡΙ ΦΙΛΕΤΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΗΓΑΝΙΤΟ           ‘Η ΦΟΥΡΝΟΥ ..............................

σάλτσα ντομάτας ..........................................................

μαρινάδα γιαούρτι, πάπρικα & πιπεριές

με φρέσκα κρέμα και τυρί ............................................. 

 μαριναδα με ινδικά μπαχαρικά, & γιαούρτι .........

 

μήλο, σέλινο, καρυδόψιχα .....................................................

μελιντζάνες, κολοκυθάκια, πιπεριές, κρεμμυδάκια .............

bacon με γλυκόξινη σάλτσα ......................................

3 είδη ζυμαρικών, λαχανικά, ανανάς, κοτόπουλο, χαμ ......

αγγουράκι, ντομάτα, κρεμμύδι, πιπεριά, φέτα, ρίγανη ........

μαρούλι, caesar sauce, κοτόπουλο ..................................... 

ΠΑΣΤΑ

ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΓΗΤΑ 
με σάλτσα μανιταριού .................................................

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΙΜΑΜ

ΡΑΤΑΤΟΥΙ

ΠΑΤΑΤΕΣ ΑΝΝΑ

ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ

ΡΥΖΙ ΜΠΑΣΜΑΤΙ

ΒΡΑΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ

μπρόκολο, κουνουπίδι, καρότο, λαχ. βρυξελλών 

με μπαχαρικά ........................................................

με σάλτσα ντομάτας και φέτα ................................

ΑΡΝΙ ΨΗΤΟ .............................................................................................................

bacon & καρότο .....................................................................

καρύδια, μαρούλι ..........................................

με σάλτσα κουμανταρίας ..........................

με σάλτσα τεριγιάκι ................................................

φρέσκα κρέμα, πιπεριές, καλαμπόκι ................

με γλυκόξινη σάλτσα & ανανά ...................

με κατσικίσιο τυρί .........................................................................

με ψιλό πλιγούρι ..........................................................................

βραστό με τα φυσικά του αρώματα .........................

σερβίρεται με σάλτσα Hollandaise ......................... 

με σάλτσα μέντας & gravy ......

ΓΑΡΙΔΕΣ €40 σερβίρονται με σάλτσα provencal ...................................

ΣOΛΟΜΟΣ  €40

ΑΡΝΙ ΡΟΣΤΟ XΩΡΙΣ ΚΟΚΚΑΛΟ €35

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ €26 .....................................................

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ

ΣΑΛΑΤΕΣ €15 .............................................................................................

ΠΑΣΤΑ €15 .................................................................................................

ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΓΗΤΑ €22 ...............................................................................

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ €10 ...................................................................................

ποτήρι, πιάτο φαγητου, πιάτο γλυκού, κουταλάκι)

ΠΑΚΕΤΟ Α
ΣΑΛΑΤΕΣ
2 επιλογές

ΠΑΣΤΑ
2 επιλογές

ΚΥΡΙΩΣ
2 επιλογές

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
3 επιλογές

€13.50

ΠΑΚΕΤΟ Β
ΣΑΛΑΤΕΣ
3 επιλογές

ΠΑΣΤΑ
2 επιλογές

ΚΥΡΙΩΣ
3 επιλογές

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
3 επιλογές

€15.50

Delivery&
Take away
CATERING MENU

ΠΡΟΣΗΛΙΟ
CATERING SERVICES

 με σάλτσα από μέλι & ανανά
ΓΚΑΜΟΝ €30 

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΦΙΛΕΤΟ €30 
με σάλτσα gravy & κρανμπερι

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

«Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό της επιχείρησης για τυχόν αλλεργίες 
ή δυσανεξίες που έχετε. Το μενού μας μπορεί να περιέχει  αλλεργιογόνες 
ουσίες ή ίχνη αυτών.»


