LIGHT SNACK «A»
Ποικιλία τυριών με κριτσίνια
Μανούρι, Γραβιέρα, Ένταμ, Κασέρι

Ζεστές μπουκιές
Γύρος κοτόπουλου με τα συνοδευτικά του
Μοσχαρίσια μπιφτέκια με λαδολέμονο μουστάρδας
Spring rolls με σάλτσα sweet chilly
Πέννες ογκρατέν με λαχανικά
Τυρόπιτα

Κρύες παρουσίες
Χωριάτικη σαλάτα με κριθαρομπουκιές
Πράσινη σαλάτα εποχής
***
Ποικιλία από Γαλλικά γλυκά

LIGHT SNACK «Β»
Nachos με dips από sour cream και cheddar

Ζεστές μπουκιές
Κεφτέδες με φέτα, δυόσμο και μπέικον
Φιλετάκια κοτόπουλα σχάρας, με ρίγανη και λεμόνι
Χοιρινά φιλετάκια με σως μπάρμπεκιου
Λαζάνια με ζαμπόν και τυρί
Mini σπανακοπιτάκια
Πέννες με ντομάτα και βασιλικό

Κρύες παρουσίες
Σαλάτα εποχής ανάμικτη
Μοτσαρέλα με ντομάτα, ρόκα
Σαλάτα του Καίσαρα με γαλοπούλα
Χωριάτικη
***
Ποικιλία από Ελληνικά γλυκά

LIGHT SNACK «Γ»
Πατατάκια και φρέσκα λαχανικά με dips

Ζεστές μπουκιές
Χοιρινό ρολό, γεμιστό με πιπεριές και μπέικον σε καπνιστή σάλτσα ψητού
Κοτόπουλο στικς παναρισμένο
Τορτελίνια με κρέμα τυριών και μανιτάρια
Λαχανικά σχάρας με θυμάρι
Mini pizza special
Λουκανοπιτάκια

Κρύες παρουσίες
Πατατοσαλάτα με γιαούρτι, μουστάρδα, καλαμπόκι, πιπεριές και καρότο
Λάχανο, καρότο και σταφίδες
Χωριάτικη
Σαλάτα πράσινη
***
Ποικιλία από Γαλλικά γλυκά

LIGHT SNACK «Δ»
Λαχανικά με dips
Ποικιλία τυριών και αλλαντικών

Ζεστές μπουκιές
Κοτόπουλο στη σχάρα μαριναρισμένο σε ελαφριά σάλτσα BBQ
Wraps με χοιρινό γύρο, καπνιστή πάπρικα, ντομάτα, κρεμμύδι
Κανελόνια με γέμιση θαλασσινών
Mini μοσχαρίσιο κεμπάπ με ντιπ γιαουρτιού
Mini ζαμπονοτυρόπιτα
Τηγανιτό ρύζι, με ομελέτα, ζαμπόν και σπαγγέτι λαχανικών

Κρύες παρουσίες
Ανάμικτη σαλάτα με μανιτάρια, καλαμπόκι, καρότο και δροσερό dressing δυόσμου
Λάχανο, καρότο με ντοματίνια
Σαλάτα του Σεφ
***
Ποικιλία από Ελληνικά γλυκά

LIGHT SNACK «Ε»
Κρύες μπουκιές
Μπαγκέτα με κοτόπουλο, μαρούλι και σάλτσα κρέμας τυριού
Κρουασάν με τονοσαλάτα
Σάντουιτς από ψωμί ολικής αλέσεω και άσπρο ψωμί, με βουτυράτο dressing μουστάρδας, κέτσαπ, ζαμπόν και τυρί

Ζεστές μπουκιές
Σουβλάκι χοιρινό
Pine weal με τομάτα, βασιλικό, ζαμπόν και μπέικον
Mini burgers με πικάντικη σάλτσα
Φιλετάκια κοτόπουλου σχάρας με μαντζουράνα και πάπρικα
Τηγανιτά φιλετάκια γλώσσας με σάλτσα ταρτάρ

Κρύες παρουσίες
Ψητά λαχανικά με φλέικς τυριών και ξύδι μπαλσάμικο
Σαλάτα ταμπουλέ με αραβικές πιτούλες
Πράσινη σαλάτα φρούτων
Ανάμικτη σαλάτα με μοτσαρέλα, τοματίνια
Χωριάτικη,

Επιδόρπια
Display φρέσκων φρούτων
Ποικιλία από Γαλλικά γλυκά

LIGHT SNACK «ΣΤ»
Πατατάκια και φρέσκα λαχανικά με dips

Ζεστές μπουκιές
Κοτόπουλο σουβλάκι με λαδολέμονο μουστάρδας
Χοιρινό ψητό σε σάλτσα μυρωδικών
Λουκουμάδες από ψάρι με αρωματικό κουρκούτη
Μπιφτέκι κοτόπουλου με πιπεριές
Μανιτάρια πλευρώτους σχάρας με γλυκά κρεμμύδια
Σπανακόπιτα

Κρύες παρουσίες
Χωριάτικη
Πράσινη σαλάτα με γαρίδες πικάντικες
Τομάτα, μοτσαρέλα
Σαλάτα του Σεφ
***
Display φρέσκων φρούτων
Ποικιλία από Ελληνικά γλυκά

