Party Time
INSALATE
Σαλάτα του ‘Καίσαρα’ με ψητό κοτόπουλο, μαρούλι, μπέικον, κρουτόν, parmigiano reggiano,
αραβική πίτα και σως Σίζαρ
4 ατόμων 10,00€ / 10 ατόμων 29,00€
Σαλάτα με καπνιστό σολομό, σπανάκι, άσπρο λάχανο, μαρούλι και φιλέτο πορτοκαλιού, σε σως γιαουρτιού
με άνηθο και φρέσκο κρεμμυδάκι
4 ατόμων 10,00€ / 10 ατόμων 29,00€
Σαλάτα με φρεσκοκομμένο prosciutto di Parma, μαρούλι, ρόκα, φλύδες Parmigiano Reggiano, αγγούρι,
κάπαρη και χειροποίητο κρουτόν
4 ατόμων 10,00€ / 10 ατόμων 29,00€
Σαλάτα ρόκα με parmigiano reggiano, ντοματίνια, κουκουνάρι και καραμελωμένο βαλσάμικο
4 ατόμων 9,00€ / 10 ατόμων 26,00€
Σαλάτα φράουλα με δροσερή τριλογία μαρουλιών, καβουρδισμένα καρύδια, flakes φράουλας
και φρέσκια mozzarella σε απαλή βινεγκρέτ φρέσκιας φράουλας
4 ατόμων 9,00€ / 10 ατόμων 26,00
Σαλάτα μεσογειακή με ψητό μανούρι, τριλογία λαχανικών, prosciutto di parma, ντοματίνια, σουσάμι,
τραγανή πίτα σε ελαιόλαδο μυρωδικών
4 ατόμων 10,00€ / 10 ατόμων 29,00€

PASTA * RAVIOLI * RISOTTO
Ραβιόλι με γέμιση από σπανάκι και φρέσκια ρικότα, με σως κρέμας και πούδρα από
μανιτάρια porcini
10 ατόμων 30,00€ / 30-36 τεμ.
Ραβιόλι με γέμιση από άγρια μανιτάρια, prosciutto di parma σε κρέμα από
parmigiano reggiano
10 ατόμων 32,00€ / 18 τεμ.
Ριζότο με μανιτάρι porcini, παρμεζάνα, αρωματισμένο με λάδι τρούφας

10 ατόμων 36,00€

Ριγγατόνι με καπνιστή πανσέτα σβησμένη με βότκα, φρέσκια τομάτα και απαλή κρέμα
10 ατόμων 30,00€
Casarecce με φρεσκοκομμένο χειροποίητο πέστο βασιλικού, κουκουνάρι και κρέμα
χαμηλών λιπαρών
10 ατόμων 27,00€
Casarecce με φρέσκα μανιτάρια σωτέ σε σάλτσα από κρέμα παρμεζάνα reggiano και
prosciutto di parma
10 ατόμων 29,00€
Amalfitana…. Ριγγατόνι με ντοματίνια, σκόρδο, ελιές, σάλτσα φρέσκιας ντομάτας,
βασιλικό και κατσικίσια ρικότα
10 ατόμων 27,00€
Casarecce με μπουκιές κοτόπουλο, καλαμπόκι, φρέσκα μανιτάρια και κρέμα σε λευκό κρασί
10 ατόμων 29,00€

SECONDI
Φιλετίνια χοιρινά tricolore με φρέσκια τομάτα, βασιλικό και mozarella

32,00€ / 10 τεμ.

Φιλετίνια χοιρινά κατανιέζε με μπέικον, κρέμα και μελωμένη φρέσκια mozzarella

32,00€ / 15 τεμ.

APERITIVO
Μini bruschetta με φρεσκοκομμένη τομάτα, parmigiano reggiano, σκόρδο και
αρωματικά βότανα
0,50€ / min 20τεμ.
Mini bruschetta με φρέσκια μοτσαρέλα, τομάτα, prosciutto di parma και
φρέσκο βασιλικό

0,60€ / min 20τεμ.

Mini bruschetta με ψητές μελιτζάνες, μανιτάρια, φρεσκοκομμένα ντοματίνια και
βασιλικό
0,50€ / min 20τεμ.
Mini bruschetta “caprese”,με τομάτα, mozzarella και βασιλικό

0,50€ / min 20τεμ.

Mini bruschetta με καπνιστό σολομό και mascarpone

0,60€ / min 20τεμ.

Καναπεδάκι με καπνιστό σολομό και αβοκάντο

0,70€ / min 20τεμ.

Καναπεδάκι με γαρίδες, μαρούλι και σως χιλίων νήσων

0,70€ / min 20τεμ.

Καναπεδάκι με prosciutto di parma

0,70€ / min 20τεμ.

Καναπεδάκι με μους τυριών

0,60€ / min 20τεμ.

Καναπεδάκι με μους τόνου και ελιά

0,70€ / min 20τεμ.

Τυροπιτάκια

0,60€ / min 20τεμ

Τυλιχτό σουβλάκι με αραβική πίτα, κοτόπουλο, τομάτα και σως χιλίων νήσων
1,50€ / min 20τεμ
Κεφτεδάκια με φρεσκοκομμένο μοσχαρίσιο κιμά

1,20€ / min 20τεμ.

Mini burger μοσχαρίσια

2,10€ / min 20τεμ.

Κοτομπουκιές. Ζουμερές παναρισμένες μπουκιές από φρέσκο κοτόπουλο με
κλασική σάλτσα χιλίων νήσων
1,50€ / min 20τεμ.
Μπόμπα με ζαμπόν, τυρί και μαγιονέζα

29,00€ / 40 τεμ.

Μπόμπα με κρέμα από 4 τυριά

29,00€ / 40 τεμ.

Μπόμπα με καπνιστή γαλοπούλα, τυρί και μαγιονέζα

29,00€ / 40 τεμ.

Μπόμπα με τόνο και μαγιονέζα

29,00€ / 40 τεμ.

Μπόμπα με τομάτα, φρέσκια mozzarella και πέστο βασιλικού

29,00€ / 40 τεμ.

PIZZA
Pizza με ζαμπόν και τυρί 16 junior κομμάτια

0,50€/ min 16τεμ.

Pizza με ζαμπόν, μπέικον, φρέσκα μανιτάρια και κρέμα γάλακτος 16 junior κομμάτια
0,70€/ min 16τεμ.
Pizza με φρέσκια τομάτα, φρέσκια μοτσαρέλα και βασιλικό 16 junior κομμάτια
0,60€/ min 16τεμ.
Pizza με προσούτο, ντοματίνια και φρέσκα μανιτάρια 16 junior κομμάτια
0,70€/ min 16τεμ.
Pizza με κρέμα τρούφας και 4 είδη τυριών 16 junior κομμάτια

0,80€ / min 16τεμ.

DOLCI
Tiramisu Tradizionale

1,00€ / min 20τεμ.

Μους limoncello

1,00€ / min 20τεμ.

Πανακότα

1,00€ / min 20τεμ.

Μους σοκολάτας

1,00€ / min 20τεμ.
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Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Τρόπος πληρωμής: προκαταβολή 30% και εξόφληση μετρητοίς με την παράδοση.
Η παρούσα προσφορά ισχύει για 60 ημέρες

