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Εισαγωγή
Οι προτάσεις Nikolopoulou είναι βοηθητικό εγχειρίδιο κάθε
επαγγελματικής κουζίνας για πρωτότυπες και εντυπωσιακές
λύσεις σε κάθε ανάγκη. Έχουμε μεγάλο πάθος με τη μαγειρική
και σαν πολύ καλοί προξενητάδες των γεύσεων, γνωρίζουμε την
αρμονία που προκύπτει από το πάντρεμα των υλικών όπως και
την άμεση επίδραση της διατροφής στον ανθρώπινο οργανισμό.
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Χρήσεις
Σε κάθε ξεχωριστή
διαδικασία ανάπτυξης
νέου προϊόντος
λαμβάνουμε εξ’ίσου
υπ’όψιν μας τους
παράγοντες γεύση,
ποιότητα, χρηστικότητα
και χρησιμότητα, ώστε
τα προϊόντα να είναι:
• Βοηθητικά στους Mπουφέδες.
• Ιδανικά για Coffee breaks (Συνέδρια και εταιρικά events ξενοδοχείων).
• Απαραίτητα για τα Cocktails.
• Ιδανικά για πρωινά ξενοδοχείων.
• Ιδανικά για ορεκτικά.
• Ευφάνταστα συνοδευτικά/γαρνιτούρες κυρίων πιάτων.
• Ιδανικά για ποικιλίες για εστιατόρια και πισίνες ξενοδοχείων.
• Λόγω της ποικιλίας διεθνών γεύσεων των προϊόντων μπορούν να ταιριάξουν σε μενού και πιάτα

με θεματολογία χώρας, κουλτούρας πχ. Ελληνικά, Ασιατικά, Μεσογειακά πιάτα/ποικιλίες.
• Δυνατότητα εξυπηρέτησης όλης της γκάμας των πελατών από Ευρώπη, Ασία και Αμερική.
• Δυνατότητα εξυπηρέτησης πελάτων με ειδικές διατροφικές ανάγκες, είτε λόγω θρησκείας
(πχ Ινδοί) είτε λόγω προσωπικής πεποίθησης (χορτοφάγοι, vegans)
• Μεγάλη γευστική ποικιλία στις περιόδους των νηστειών.
• Eύκολη παρασκευή ακόμα και από μη εκπαιδευμένο προσωπικό κουζίνας.
• Ευέλικτα προϊόντα, με ευέλικτες χρήσεις τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν πικοιλοτρόπως.
• Μεγάλη παραγωγή σε μικρής χωρητικότητας κουζίνα.
• Απαιτούν μικρό χώρο αποθήκευσης.
• Απαραίτητα για έκτακτες περιπτώσεις.
• Σταθερή ποιότητα και γεύση σε όλα τα προϊόντα.
• Ελεγχόμενό food cost
• Λύσεις στην γρήγορη διαχείριση σερβιρίσματος
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Ασιατικές Γεύσεις
Dim Sum
• Spring Rolls
• Baozi
• Won Ton
• Τυροπουγκάκι
• Samosas
• Dumplings

Η Ασιατική κουζίνα είναι η σύγχρονη βασίλισσα της κουζίνας
και ο πρίγκηπας της...το Spring Roll! Είναι η κουζίνα με τα πιο
τολμηρά μεν, παγκοσμίως επιτυχημένα δε παντρέματα γεύσεων
και από την οποία εμπνευστήκαμε τις ασιατικές προτάσεις μας.
Στις συνταγές που προτείνουμε θα ανακαλύψετε πώς τα ασιατικά
ορεκτικά θα γίνουν βασικό συστατικό για μπουφέδες, σαλάτες
και κυρίως πιάτα.

ΑΣΙΑΤΙΚΕΣ
ΓΕΥΣΕΙΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ • CATERING

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ • CATERING • ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΠΡΩΙΝΑ

COFFEE
BREAK

COCKTAIL

ΜΠΟΥΦΕΔΕΣ

WELCOME
ITEMS

ΠΑΙΔΙΚΟ
ΠΑΡΤΥ

VEGETARIAN

ΣΑΛΑΤΕΣ

ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΑ
ΣΕ ΠΙΑΤΑ

ΟΡΕΚΤΙΚΟ
ΣΕ ΜΕΝΟΥ

ΤΑΒΕΡΝΑ

STREET
FOOD

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ

1.1

Spring rolls baby με λαχανικά
20g

























1.2

Spring rolls mini με λαχανικά
30g

























1.3 Spring rolls με λαχανικά 50g



















1.4 Spring rolls με λαχανικά 55g



















2.

Spring rolls με λαχανικά
& κοτόπουλο 50g

















3.

Baozi 23g









4.

Won Ton baby με λαχανικά 20g









5.

Won Ton baby με κοτόπουλο 20g







6.

Won Ton με γαρίδα 20g





7.

Τυροπουγκιά 20g





8.

Samosas λαχανικών 20g



9.

Dumplings




































































































Spring rolls

1. ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
2. ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

Ποικιλίες με Spring rolls
•
•
•
•

Vegetarian ποικιλία finger food με spring rolls, κολοκυθοκεφτέδες, φλογέρες με αρωματικά χόρτα και φαλάφελ
Ποικιλία BAR με spring rolls, arancini, empanadas, Τυροκροκέτες
Ποικιλία Ασιατικών ορεκτικών (spring rolls, Won Ton, samosas) με τεριγιάκι σως
Ποικιλία μπύρας με spring rolls, μπιφτέκι μοσχ., τοματοκεφτέδες και φλογέρες με τυριά και αλλαντικά

Σαλάτες με Spring rolls
•
•
•
•

Σαλάτα φατούς με spring rolls λαχανικών και σάλτσα ταχίνι με πορτοκάλι
Vegetarian σαλάτα με φακές, μπρινουάζ λαχανικών, sweet chilli sauce, κόλιανδρο και spring rolls λαχανικών
Σαλάτα με σπανάκι, φουντούκια, σουρίμι καβουριού, spring rolls λαχανικών και σάλτσα μάνγκο
Σαλάτα λαχανικών με κοτόπουλο, cottage cheese, βατομούρα, spring rolls λαχανικών και Ασιατική σάλτσα

Πιάτα με Spring rolls
Φιλέτο κοτόπουλο με μαρμελάδα κρεμμυδιού, πουρέ σελινόριζας, σπαράγγια & spring rolls λαχανικών
Φιλέτο τσιπούρας με λαδολέμονο πάπρικας, πατάτες ατμού και baby spring rolls λαχανικών
Ταλιατέλες κολοκυθιού με sweet chilli sauce, σουσάμι, σχοινόπρασσο και spring rolls λαχανικών
Ψητά πορτομπέλο με ρόκα, μανούρι, κουκουνάρι, spring rolls λαχανικών και γλυκόξινη σάλτσα πορτοκαλιού
Κοτοσαλάτα με σέλερυ, πράσινο μήλο, αγγούρι spring rolls λαχανικών & μαγιονέζα κάρυ με spring rolls
λαχανικών
• Μαύρη κινόα με αβοκάντο, λαχανικά, τσάτνευ μάνγκο, spring rolls λαχανικών και κάσιους
•
•
•
•
•

Συνοδευτικές σάλτσες (sauce)
•
•
•
•
•
•
•
•
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Τσάτνευ κόκκινης πιπεριάς με τζίντζερ
Γλυκόξινη σάλτσα ανανά
Πικάντικη σάλτσα ανανά και κόκκινο τσίλι
Sweet chilli sauce φρέσκο κρεμμυδάκι και μαυρο σουσάμι
Tσάτνευ δαμάσκηνο, χαρουπόμελο και captain morgan
Σάλτσα καρύδας και πράσινο τσίλι
Τσάτνευ μάνγκο και lime
Σάλτσα γουακαμόλε

Baozi

ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ MASALA

Ποικιλίες με Baozi
• Vegetarian ποικιλία finger food με Baozi, φαλάφελ, τοματοκεφτέδες και φλογέρες

με λιαστή τομάτα και φέτα
• Ποικιλία Ασιατικών ορεκτικών (spring rolls, Baozi, samosas & φαλάφελ) με γλυκόξινη σάλτσα
& τσάτνευ μάνγκο

Σαλάτες με Baozi
• Ασιατική σαλάτα με φύκια wakame, φασόλια edamame και Baozi
• Δροσερή σαλάτα λαχανικών με κάσιους, σχοινόπρασσο, Baozi και Thai sauce

Πιάτα με Baozi
•
•
•
•

Thai soup με τραγανά λαχανικά, κόκκινο κάρυ και Baozi
Γλυκόξινα φιλετάκια κοτόπουλου με κάσιους, τζίντζερ και Baozi
Miso soup με τοφού, μανιτάρια και Baozi
Vegetarian dish με κινόα, αποξηραμένα φρούτα, αμύγδαλα και Baozi

Συνοδευτικές σάλτσες (sauce)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σάλτσα ρόδι και μαύρο ρούμι
Sweet soya sauce
Σάλτσα βατόμουρο, βανίλια και τεκίλα
Σάλτσα καρύδας και τάμαριντ
Γλυκόξινη σάλτσα μανταρινιού με τζίντζερ και ουίσκι
Σάλτσα γουακαμόλε
Σάλτσα αβοκάντο, λάιμ, τσίλι και κόλιανδρο
Σάλτσα ceasar
Τσάτνευ κόκκινης πιπεριάς με τζίντζερ
Γλυκόξινη σάλτσα ανανά
Πικάντικη σάλτσα ανανά και κόκκινο τσίλι
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Won Ton

1. ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
2. ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
3. ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΓΑΡΙΔΑ

Ποικιλίες με Won Ton
• Vegetarian ποικιλία finger food με Won Ton λαχανικών, φαλάφελ, τοματοκεφτέδες και φλογέρες

με λιαστή τομάτα και φέτα
• Ποικιλία BAR (spring rolls κοτόπουλου, Won Ton, sticks με φέτα και μπουρεκάκια μελιτζάνας
• Ποικιλία Ασιατικών ορεκτικών (spring rolls κοτόπουλου, Won Ton, samosas) με τεριγιάκι σως
• Ποικιλία Ασιατικών ορεκτικών (spring rolls, Won Ton, samosas & φαλάφελ) με γλυκόξινη σάλτσα
& τσάτνευ μάνγκο

Σαλάτες με Won Ton
• Ασιατική σαλάτα με φύκια wakame, φασόλια edamame και Won Ton
• Δροσερή σαλάτα λαχανικών με κάσιους, σχοινόπρασσο, Won Ton και Thai sauce

Πιάτα με Won Ton
•
•
•
•

Thai soup με τραγανά λαχανικά, κόκκινο κάρυ και Won Ton
Γλυκόξινα φιλετάκια κοτόπουλου με κάσιους, τζίντζερ και Won Ton
Miso soup με τοφού, μανιτάρια και Won Ton
Vegetarian dish με κινόα, αποξηραμένα φρούτα, αμύγδαλα και Won Ton λαχανικών

Συνοδευτικές σάλτσες (sauce)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Σάλτσα ρόδι και μαύρο ρούμι
Sweet soya sauce
Σάλτσα βατόμουρο, βανίλια και τεκίλα
Σάλτσα καρύδας και τάμαριντ
Γλυκόξινη σάλτσα μανταρινιού με τζίντζερ και ουίσκι
Σάλτσα γουακαμόλε
Σάλτσα αβοκάντο, λάιμ, τσίλι και κόλιανδρο
Σάλτσα ceasar
Τσάτνευ κόκκινης πιπεριάς με τζίντζερ
Γλυκόξινη σάλτσα ανανά
Πικάντικη σάλτσα ανανά και κόκκινο τσίλι

Τυροπουγκάκι

ΜΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΥΡΙΩΝ & ΤΥΡΙ Τ. PHILADELPHIA

Ποικιλίες με Τυροπουγκάκια
•
•
•
•

Ποικιλία Ελληνικών ορεκτικών με τυροπουγκιά, τοματοκεφτέδες, κολοκυθοκεφτέδες και sticks φέτας
Ποικιλία μπύρας με μπιφτέκι μοσχ., λουκάνικο Τζουμαγιάς, κοτόπουλο σχάρας, κολοκυθοκεφτέδες, τυροπουγκιά
Ποικιλία ούζου με χταποδάκι, γαρίδες, κολοκυθοκεφτέδες, sticks φέτας, τυροπουγκιά, τομάτα, ελιές, αγγούρι
Ποικιλία finger food με sticks κοτόπουλου πανέ, spring rolls, φέτα σαγανάκι, κολοκυθοκεφτέδες, τυροπουγκιά

Σαλάτες με Τυροπουγκάκια
•
•
•
•

Σαλάτα κινόα με βερύκοκα, σύκα, κολοκυθόσπορο, τυροπουγκιά και βινεγκρέτ μελιού
Σαλάτα με baby σπανάκι, λιαστή τομάτα, κουκουνάρι, τυροπουγκιά και βινεγκρέτ πορτοκάλι
Ελληνική σαλάτα με κρίταμο, βινεγκρέτ βασιλικού και τυροπουγκιά
Πράσινη σαλάτα με ψητό ανανά, κοτόπουλο, φουντούκια, βινεγκρέτ πορτοκάλι και τυροπουγκιά

Πιάτα με Τυροπουγκάκια
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ζεστή σούπα αρακά με δυόσμο και τυροπουγκιά
Κρύα σούπα τομάτας με μυρωδικά τυροπουγκιά και ελαιόλαδο
Κρύα σούπα ροδάκινο με δυόσμο, τζίντζερ, τυροπουγκιά και ελαιόλαδο φρέσκιας βανίλιας
Coleslaw με γαρίδες και καβούρι, τυροπουγκιά και μάνγκο
Τηγανιά μανιταριών με θυμάρι, καπνιστή πανσέτα και τυροπουγκιά
Ψαρονέφρι σχάρας με ψητή τομάτα, πουρέ πατάτας με τρούφα και τυροπουγκιά
Μπιφτέκι μοσχ. σχάρας με ψητή τομάτα, σαλάτα ρόκας και τυροπουγκιά
Κοτόπουλο σχάρας με λαδολέμονο πάπρικας, μπρόκολο και τυροπουγκιά
Rib eye σχάρας με μους γλυκοπατάτας, ψητά καρότα και τυροπουγκιά

Συνοδευτικές σάλτσες (sauce)
•
•
•
•
•
•
•
•

Πικάντικη σάλτσα cheddar, φρέσκο κρεμμυδάκι καi worcestershire sauce
Σάλτσα σύκου και δεντρολίβανο
Σάλτσα τσάτνευ πορτοκάλι, τζίντζερ και ουίσκι
Σάλτσα χωριάτικης σαλάτας
Σάλτσα πέστο βασιλικού
Σάλτσα ψητής κόκκινης πιπεριάς
Σάλτσα λιαστής τομάτας
Ταπενάντ πράσινης ελιάς με ελαιόλαδο και ματζουράνα
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Samosas

1. ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΚΑΡΥ
2. ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ TIKKA MASALA

Ποικιλίες με Samosas λαχανικών
• Ποικιλία BAR (spring rolls, Won Ton λαχανικών, samosas, arancini, empanadas) με σάλτσα τεριγιάκι και τσάτνευ

μέντας
• Ποικιλία Ασιατικών ορεκτικών (spring rolls, baozi, Won Ton λαχανικών, samosas) με γλυκόξινη σάλτσα και

Μαροκινή σάλτα harissa
• Vegetarian ποικιλία finger food με spring rolls, samosas λαχανικών, Won Ton λαχανικών, φλογέρες με

αρωματικά χόρτα και τοματοκεφτέδες
• Indian Vegetarian ποικιλία με ρεβύθια με κάρυ, samosas λαχανικών, μελιτζανοσαλάτα και κρεμμυδοκροκέτες

Σαλάτες με Samosas λαχανικών
Κάρυ: Υπάρχουν έρευνες που
συσχετίζουν την κατανάλωση κάρυ
με ποικίλα οφέλη στην υγεία, κυρίως
λόγω της κουρκουμίνης που περιέχει
σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα του
οισοφάγου.Το κάρυ έχει συσχετιστεί
με την προστασία του εγκεφάλου από
εκφυλιστικές νόσους, με τη μείωση του
κινδύνου καρδιακού επεισοδίου, με
την καταπολέμηση της ρευματοειδούς
αρθρίτιδας. Ανεβάζει την πίεση και κάνει
την καρδιά να χτυπά γρηγορότερα. Το
κάρυ χρησιμοποιείται πολύ στην ασιατική
κουζίνα και αξίζει να σημειωθεί ότι η
συχνότητα της νόσου Αλτσχάιμερ στους
ηλικιωμένους Ασιάτες είναι τέσσερις
φορές μικρότερη από αυτή στις ΗΠΑ.
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•
•
•
•
•

Ασιατική σαλάτα με φύκια wakame, γαρίδες με τσίλι και samosas λαχανικών
Σαλάτα cachumbari (τομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, κόλιανδρος, τσίλι) με samosas λαχανικών
Ινδική σαλάτα με φακές, λαχανικά, peanuts, φρέσκο κόλιανδρο και samosas λαχανικών
Ινδική σαλάτα ρεβύθια με φρέσκα μυρωδικά και samosas λαχανικών
Πληγούρι σαλάτα με τομάτα, λαχανικά, samosas λαχανικών και πέστο κόλιανδρου

Πιάτα με Samosas λαχανικών
•
•
•
•
•

Σπαγγέτι λαχανικών με σόγια, φρέσκο κρεμμύδι και samosas λαχανικών
Noodles με χορταρικά, ρεβύθια, σάλτσα τσίλι, φρέσκο κόλιανδρο και samosas λαχανικών
Ρύζι μπασμάτι με γαρίδες, λαχανικά, sweet chilli sauce, σουσάμι και samosas λαχανικών
Μπουτάκια κοτόπουλου σχάρας με κάρυ, ρύζι biryani, ψητό ανανά και samosas λαχανικών
Αρνάκι καρέ με Ινδικά μπαχαρικά πουρέ αγκινάρας, φύλλα αρακά και samosas λαχανικών

Συνοδευτικές σάλτσες (sauce)
•
•
•
•
•
•
•

Μαροκινή σάλτσα harissa
Μαρμελάδα τομάτας με Ινδικά μπαχαρικά
Σάλτσα γιαούρτι με τοντούρι
Τσάτνευ μέντας
Τσάτνευ ανανά με τζίντζερ
Πικάντικη μαρμελάδα καρότου
Γουακαμόλε και τσίλι

Dumplings

ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
& ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΑΣΟΛΙΑ

Ποικιλίες με Dumplings
• Ποικιλία BAR (spring rolls κοτόπουλου, dumplings, sticks με φέτα και μπουρεκάκια μελιτζάνας
• Ποικιλία Ασιατικών ορεκτικών (spring rolls κοτόπουλου, dumplings, samosas) με τεριγιάκι σως
• Ποικιλία Ασιατικών ορεκτικών (spring rolls, dumplings, samosas & φαλάφελ) με γλυκόξινη σάλτσα

& τσάτνευ μάνγκο

Σαλάτες με Dumplings
• Ασιατική σαλάτα με φύκια wakame, φασόλια edamame και dumplings
• Δροσερή σαλάτα λαχανικών με κάσιους, σχοινόπρασσο, dumplings και Thai sauce

Πιάτα με Dumplings
• Thai soup με τραγανά λαχανικά, κόκκινο κάρυ και dumplings
• Γλυκόξινα φιλετάκια κοτόπουλου με κάσιους, τζίντζερ και dumplings
• Miso soup με τοφού, μανιτάρια και dumplings

Συνοδευτικές σάλτσες (sauce)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σάλτσα ρόδι και μαύρο ρούμι
Sweet soya sauce
Σάλτσα βατόμουρο, βανίλια και τεκίλα
Σάλτσα καρύδας και τάμαριντ
Γλυκόξινη σάλτσα μανταρινιού με τζίντζερ και ουίσκι
Σάλτσα γουακαμόλε
Σάλτσα αβοκάντο, λάιμ, τσίλι και κόλιανδρο
Σάλτσα ceasar
Τσάτνευ κόκκινης πιπεριάς με τζίντζερ
Γλυκόξινη σάλτσα ανανά
Πικάντικη σάλτσα ανανά και κόκκινο τσίλι
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Κρέπες
Φλογέρες
• Κρέπες με μπέικον & ημίσκληρα τυριά
• Κρέπες mini με μπέικον & ημίσκληρα τυριά
• Κρέπες με σπανάκι & ημίσκληρα τυριά
• Φύλλα Κρέπας (Διάμετρος 23cm)
• Φλογέρες με αλλαντικά & κασέρι
• Μίνι φλογέρες με αλλαντικά & κασέρι
• Μίνι Φλογέρες με φέτα & λιαστή ντομάτα
• Φλογέρες με φέτα & αρωματικά χόρτα

ΚΡΕΠΕΣ
ΦΛΟΓΕΡΕΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ • CATERING

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ • CATERING • ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΟΡΕΚΤΙΚΟ
ΣΕ ΜΕΝΟΥ

ΤΑΒΕΡΝΑ















































































Mini φλογέρες με φέτα
& λιαστή τομάτα 35g



























Φλογέρες με φέτα
& αρωματικά χόρτα 50g



























ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΩΙΝΑ

1.

Κρέπες με μπέικον
& ημίσκληρα τυριά 90g

2.

Mini κρέπες με μπέικον
& ημίσκληρα τυριά 60g

3.

Κρέπες με σπανάκι
& ημίσκληρα τυριά 90g

4.

Φύλλα κρέπας 30g



5.

Φλογέρες με μπέικον
& τυριά 35g-50g



6.

Mini φλογέρες με μπέικον
& τυριά

7.

8.

COFFEE
BREAK

COCKTAIL

ΜΠΟΥΦΕΔΕΣ











WELCOME
ITEMS

ΠΑΙΔΙΚΟ
ΠΑΡΤΥ

VEGETARIAN

ΣΑΛΑΤΕΣ

ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΑ
ΣΕ ΠΙΑΤΑ



STREET
FOOD

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ



Κρέπες

ΜΕ ΜΠΕΙΚΟΝ & ΗΜΙΣΚΛΗΡΑ ΤΥΡΙΑ

Πιάτα με Κρέπες μπέικον & ημίσκληρα τυριά
•
•
•
•

Κρέπες μπέικον-τυρί με κρέμα βασιλικού και κρίσπι προσούτο
Κρέπες μπέικον-τυρί με κρέμα τομάτας με βασιλικό, ψητά σπαράγγια και chevre
Κρέπες μπέικον-τυρί με κρέμα τομάτας με βασιλικό, αυγό ποσέ και σχοινόπρασσο
Κρέπες μπέικον-τυρί με ραγκού άγριων μανιταριών, φύτρες πράσσου και λάδι ρόκας

Συνοδευτικές σάλτσες
• Πέστο ρόκας και μαρμελάδα τομάτας
• Πέστο πιπεριάς Φλωρίνης, μοτσαρέλα πανέ και λάδι βασιλικού
• Σάλτσα ταρτούφο
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Κρέπες

ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ & ΗΜΙΣΚΛΗΡΑ ΤΥΡΙΑ

Πιάτα με Κρέπες σπανάκι & ημίσκληρα τυριά
• Φιλέτο κοτόπουλο με άγρια μανιτάρια τομάτινια κονφί και κρέπα σπανάκι
• Αρνάκι καρέ σε πουρέ αγκινάρας, σάλτσα μάραθου, κρέπα σπανάκι και ψητά τοματίνια
• Φιλέτο τσιπούρας γεμιστό με γαρίδες και σχοινόπρασσο, κανελόνι (κρέπα) σπανάκι και ψητό χτένι

Συνοδευτικές σάλτσες
•
•
•
•
•

Σάλτσα ψητής τομάτας
Σάλτσα γκοργκοντζόλα
Κρέμα τομάτας με βασιλικό
Ολανταίζ άνηθου
Κρέμα τομάτας με βασιλικό
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Φύλλα κρέπας
Πιάτα με Φύλλα κρέπας - γλυκά
•
•
•
•
•

Κρέπα βανίλια με βατόμουρα και αμύγδαλα
Κρέπα σοκολάτας με μασκαρπόνε και φράουλες
Κρέπα με κρέμα τιραμισού με παγωτό espresso και φρούτα του δάσους
Τούρτα από κρέπες με νουτέλα, μπανάνες και φουντούκια
Trifle με κρέπα, κρέμα μπανάνας, τριμμένο μπισκότο και σάλτσα πικρής σοκολάτας

Πιάτα με Φύλλα κρέπας - αλμυρά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Κρέπες θαλασσινών με μάραθο και σάλτσα γαρίδας
Σουφλέ από κρέπες με κρέμα από τέσσερα τυριά, μανιτάρια και καπνιστό μπέικον
Κανελόνια με μελιτζάνα, πράσσο, κατσικίσιο τυρί και κρέμα παρμεζάνας
Κανελόνια με σπανάκι, γκοργκοντζόλα, γαρίδες και κρέμα σαμπούκας
Πίτες της στιγμής στο τηγάνι με ζαμπόν, τυρί, τομάτα
Πίτες της στιγμής στο τηγάνι με φέτα, λιαστή τομάτα και βασιλικό
Πίτες της στιγμής στο τηγάνι με κιμά, τσίλι, παρμεζάνα και κόλιανδρο
Πουγκάκια (κρέπες) με κοτόπουλο, πορτσίνι, φιλαδέλφεια και θυμάρι
Πουγκάκια (κρέπες) με γαρίδες αλά γκρεκ
Qqueasadillas με κοτόπουλο, πιπεριές και αβοκάντο
Μπουρίτος με κιμά και κόκκινα φασόλια
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Φλογέρες

ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ & ΚΑΣΕΡΙ

Ποικιλίες με Φλογέρες αλλαντικά-κασέρι
• Ποικιλία μπύρας με μπιφτέκι μοσχ., λουκάνικο Τζουμαγιάς, κοτόπουλο σχάρας, φλογέρες με αλλαντικά & κασέρι,

καπνιστό τυρί
• Ποικιλία ούζου με χταποδάκι, γαρίδες, φλογέρες με αλλαντικά & κασέρι, τοματοκεφτέδες, γραβιέρα, τομάτα, ελιές,

αγγούρι
• Ποικιλία finger food με sticks κοτόπουλου πανέ, spring rolls, φέτα σαγανάκι, φλογέρες με αλλαντικά & κασέρι

Σαλάτες με Φλογέρες αλλαντικά-κασέρι
• Φλογέρες με αλλαντικά & κασέρι πάνω σε μελιτζανοσαλάτα με ρόκα και σάλτσα πιπεριάς
• Φλογέρες με αλλαντικά & κασέρι πάνω σε ψητά λαχανικά με σάλτσα βασιλικού
• Φλογέρες με αλλαντικά & κασέρι πάνω σε σπανάκι σωτέ με μπρινουάζ φρέσκιας τομάτας

Πιάτα με Φλογέρες αλλαντικά-κασέρι
•
•
•
•
•
•

Ζεστή σούπα αρακά με δυόσμο και φλογέρα με αλλαντικά & κασέρι
Ζεστή βελουτέ πατάτας με εστραγκόν και φλογέρα με αλλαντικά & κασέρι
Κρύα σούπα αβοκάντο με τσίλι, μέλι, κονφί τομάτας και φλογέρα με αλλαντικά & κασέρι
Ποτηράκι με μους κολοκύθας, lemon grass και φλογέρα με αλλαντικά & κασέρι
Ποτηράκι με μους άγριων μανιταριών και φλογέρα με αλλαντικά & κασέρι
Ποτηράκι με μους κατσικίσιου τυριού με θυμάρι και φλογέρα με αλλαντικά & κασέρι

Συνοδευτικές σάλτσες (sauce)
•
•
•
•
•
•
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Σάλτσα τομάτας με τσορίζο
Σάλτσα λιαστής τομάτας και κάπαρη
Σάλτσα πικάντικης μαγιονέζας
Σάλτσα ψητής κολοκύθας και φασκόμηλο
Σάλτσα κατσικίσιου τυριού και βασιλικό
Σάλτσα πέστο ρόκας
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Φλογέρες

ΜΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΟΡΤΑ & ΦΕΤΑ

Ποικιλίες με Φλογέρες (αρωματικά & φέτα)
• Ποικιλία Ελληνικών ορεκτικών με φλογέρες με αρωματικά, τοματοκεφτέδες, κολοκυθοκεφτέδες και sticks φέτας
• Ποικιλία μπύρας με μπιφτέκι μοσχ., λουκάνικο Τζουμαγιάς, κοτόπουλο σχάρας, φλογέρες με αρωματικά,

καπνιστό τυρί
• Ποικιλία ούζου με χταποδάκι, γαρίδες, φλογέρες με αρωματικά, τοματοκεφτέδες, γραβιέρα, τομάτα, ελιές, αγγούρι
• Ποικιλία finger food με sticks κοτόπουλου πανέ, spring rolls, φέτα σαγανάκι, φλογέρες με αρωματικά

Σαλάτες με Φλογέρες (αρωματικά & φέτα)
•
•
•
•

Φλογέρες με αρωματικά πάνω σε Ελληνική σαλάτα κινόα με τριμμένη φέτα
Φλογέρες με αρωματικά πάνω σε ταμπουλέχ λαχανικών με φύλλα ρόκας και λάδι πιπεριάς
Φλογέρες με αρωματικά πάνω σε γαριδοσαλάτα
Φλογέρες με αρωματικά πάνω σε καπνιστή μελιτζανοσαλάτα με ψητό χαλούμι και δυόσμο

Πιάτα με Φλογέρες (αρωματικά & φέτα)
•
•
•
•
•
•
•

Κοτόπουλο σχάρας με μπέικον, ψητή τομάτα, σπασμένη πατάτα και φλογέρα με αρωματικά
Μπιφτέκι μοσχ. σχάρας με πουρέ πατάτας και φλογέρα με αρωματικά
Αρνάκι καρέ με σάλτσα τομάτα δεντρολίβανο, πουρέ σελινόριζας και φλογέρα με αρωματικά
Σουφλέ τυριών(ατομικό) με σάλτσα ψητής τομάτας και φλογέρα με αρωματικά
Σφηνάκι με μους από φακές beluga, τσάτνευ τομάτας και (ψιλοκομμένη) φλογέρα με αρωματικά
Σφηνάκι με μους κατσικίσιου τυριού, μαρμελάδα τομάτας και (κομμένη) φλογέρα με αρωματικά
Σούπα τομάτας με μασκαρπόνε, νεροκάρδαμο και φλογέρα με αρωματικά

Συνοδευτικές σάλτσες (sauce)
• Σάλτσα γιαουρτιού
• Σάλτσα τομάτας με θυμάρι
• Σάλτσα κρέμας με λιαστή τομάτα
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Φλογέρες

ΜΕ ΦΕΤΑ & ΛΙΑΣΤΗ ΤΟΜΑΤΑ

Ποικιλίες με Φλογέρες λιαστή τομάτα & φέτα
•
•
•
•
•

Ποικιλία για κρασί με τυριά, αποξηραμένα φρούτα, τσάτνευ μήλου, κριτσίνια και φλογέρες με λιαστή τομάτα
Ποικιλία Ελληνικών ορεκτικών με φλογέρες με λιαστή τομάτα, τοματοκεφτέδες, κολοκυθοκεφτέδες, sticks φέτας
Ποικιλία μπύρας με μπιφτέκι μοσχ., λουκάνικο Τζουμαγιάς, κοτόπουλο, φλογέρες με λιαστή τομάτα, καπνιστό τυρί
Ποικιλία ούζου με χταποδάκι, γαρίδες, φλογέρες με λιαστή τομάτα, τοματοκεφτέδες, γραβιέρα, τομάτα, ελιές
Ποικιλία finger food με sticks κοτόπουλου πανέ, spring rolls, φέτα σαγανάκι, φλογέρες με λιαστή τομάτα

Σαλάτες με Φλογέρες λιαστή τομάτα & φέτα
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Φλογέρες με λιαστή τομάτα πάνω σε σαλάτα ρόκας με σάλτσα σύκου με μπαλσάμικο
Φλογέρες με λιαστή τομάτα πάνω σε μους αβοκάντο με φρέσκια τομάτα και πικάντικη σάλτσα
Φλογέρες με λιαστή τομάτα πάνω σε σαλάτα δημητριακών με φύλλα μουστάρδας και σάλτσα εσπεριδοειδών
Ελληνική χωριάτικη σαλάτα με φλογέρες με λιαστή τομάτα και βινεγκρέτ βασιλικού
Ανάμικτη σαλάτα με cranberies,κολοκυθόσπορο, φλογέρες με λιαστή τομάτα και αρωματική βινεγκρέτ
Σαλάτα κινόα με ανάμικτα λαχανικά, φρέσκο βασιλικό και φλογέρες με λιαστή τομάτα
Ζεστή γαριδοσαλάτα με τοματίνια πιπεριά, ούζο, ρόκα και φλογέρες με λιαστή τομάτα
Μελιτζανοσαλάτα με ψητό φινόκιο, σπαράγγια και φλογέρες με λιαστή τομάτα
Αυγά στραπατσάδα με παστουρμά, κασέρι και φλογέρες με λιαστή τομάτα

Συνοδευτικές σάλτσες (sauce)
•
•
•
•

Σάλτσα πέστο βασιλικού
Σάλτσα κόκκινης πιπεριάς
Σάλτσα σύκου με μπαλσάμικο
Τυρένια κρέμα λαχανικών
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Μεσογειακές
γεύσεις
• Κασεροκροκέτες
• Σπανακοκροκέτες
• Πατατοκροκέτες
• Ρυζοκροκέτες (Arancini)

• Falafel
• Empanadas με λουκάνικο
• Baozi-Κοτοπιτάκια με τυριά & μανιτάρια
• Μπουρεκάκια Μελιτζάνας
• Sticks με φέτα (ψημένα)
• Σαγανάκι με φέτα
• Τυροπουγκιά με ημίσκληρα τυριά & φέτα
• Πατάτες με μπέικον & τυριά
• Κολοκυθοκεφτέδες
• Κολοκυθοκεφτέδες πανέ
• Κολοκυθοκεφτέδες mini
• Τοματοκεφτέδες

Τα παραδοσιακά ελληνικά πιάτα εμπλουτίζονται
με ξένα και μοντέρνα υλικά και παίρνουν
τελείως διαφορετική μορφή. Φρέσκα λαχανικά
της ελληνικής γης, πλούσια σε άρωμα και
γεύση, χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των
μεσογειακών προϊόντων μας και εμπνέουν
gourmet πιάτα με μεσογειακό άρωμα.

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ
ΓΕΥΣΕΙΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ • CATERING

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ • CATERING • ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΩΙΝΑ

COFFEE
BREAK

COCKTAIL

ΜΠΟΥΦΕΔΕΣ

WELCOME
ITEMS

ΠΑΙΔΙΚΟ
ΠΑΡΤΥ

VEGETARIAN

ΣΑΛΑΤΕΣ

ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΑ
ΣΕ ΠΙΑΤΑ

ΟΡΕΚΤΙΚΟ
ΣΕ ΜΕΝΟΥ

ΤΑΒΕΡΝΑ

STREET
FOOD

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ

1.

Κασεροκροκέτες με κασέρι
& ημίσκληρα τυριά 23g



























2.

Σπανακοκροκέτες με σπανάκι
& τυριά 23g



























3.

Πατατοκροκέτες με πατάτα
& ημισκληρα τυριά 23g



























4.

Ρυζοκροκέτες (Arancini) 25g























5.

Φαλάφελ 25g-35g

























6.

Φαλάφελ ψημένο 120g





7.

Empanadas 20g

8.

Μπουρεκάκια μελιτζάνας 35g

9.

Sticks με φέτα 25g

10.

Σαγανάκι με φέτα 100g

11.

Τυροπουγκιά 20g

12.

Πατάτες με μπέικον 50g

13.

Κολοκυθοκεφτέδες 35g & 50g



14.

Τοματοκεφτέδες 35g










































































































































































Κασεροκέτες

ΜΕ ΚΑΣΕΡΙ & ΗΜΙΣΚΛΗΡΑ ΤΥΡΙΑ

Ποικιλίες με Κασεροκροκέτες
• Ποικιλία Ελληνικών ορεκτικών με τυροκροκέτες, τοματοκεφτέδες, κολοκυθοκεφτέδες και sticks φέτας
• Ποικιλία μπύρας με μπιφτέκι μοσχ., λουκάνικο Τζουμαγιάς, κοτόπουλο σχάρας, κολοκυθοκεφτέδες,

τυροκροκέτες
• Ποικιλία ούζου με χταποδάκι, γαρίδες, τοματοκεφτέδες, sticks φέτας, τυροκροκέτες, τομάτα, ελιές, αγγούρι
• Ποικιλία finger food με sticks κοτόπουλου πανέ, spring rolls, φέτα σαγανάκι, κολοκυθοκεφτέδες, τυροκροκέτες

Σαλάτες με Κασεροκροκέτες
•
•
•
•
•

Σαλάτα με baby σπανάκι, λιαστή τομάτα, κουκουνάρι, τυροκροκέτες και βινεγκρέτ πορτοκάλι
Ελληνική σαλάτα με τοματίνια, αγγούρι, ρόκα, πιπεριά, κινόα και τυροκροκέτες
Σαλάτα λαχανικών με σωταρισμένους ξηρούς καρπούς, τυροκροκέτες και βινεγκρέτ βατόμουρο
Σαλάτα κινόα με βερύκοκα, σύκα, κολοκυθόσπορο, τυροκροκέτες και βινεγκρέτ μελιού
Σαλάτα με φακές, σταφίδες, φρέσκα λαχανικά, τυροκροκέτες και κρέμα βαλσάμικο

Πιάτα με Κασεροκροκέτες
•
•
•
•
•

Ψαρονέφρι σχάρας με ψητή τομάτα, πουρέ πατάτας με τρούφα και τυροκροκέτες
Μπιφτέκι μοσχ. σχάρας με ψητή τομάτα, σαλάτα ρόκας και τυροκροκέτες
Κοτόπουλο σχάρας με λαδολέμονο πάπρικας, μπρόκολο και τυροκροκέτες
Χοιρινό σνίτσελ με πουρέ καρότου και τυροκροκέτες
Rib eye σχάρας με μους γλυκοπατάτας, ψητά καρότα και τυροκροκέτες

Συνοδευτικές σάλτσες (sauce)
•
•
•
•
•
•
•
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Σάλτσα πέστο ρίγανης
Γλυκόξινο τσάτνευ πιπεριάς Φλωρίνης
Σάλτσα ψητής τομάτας και γλυκάνισο
Σάλτσα κόκκινης πιπεριάς
Σάλτσα πέστο βασιλικού και λιαστή τομάτα
Βινεγκρέτ βαλσάμικο
Σάλτσα τσάτνευ κρεμμυδιού

Σπανακοκροκέτες

ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ & ΗΜΙΣΚΛΗΡΑ ΤΥΡΙΑ

Ποικιλίες με Σπανακοκροκέτες
• Ελληνική ποικιλία finger food με σπανακοκροκέτες, τοματοκεφτέδες, κολοκυθοκροκέτες και sticks φέτας
• Vegetarian ποικιλία finger food με spring rolls, Won Ton λαχανικών, τοματοκεφτέδες και σπανακοκροκέτες
• Ποικιλία για κρασί με σπανακοκροκέτες, sticks φέτας, γραβιέρα, βραχάκια παρμεζάνας, καρύδια, σταφύλι,

αποξηραμένοι χουρμάδες και μαρμελάδα τομάτας

Σαλάτες με Σπανακοκροκέτες
• Σαλάτα με βιολογικές φάκες, σέλερυ, πορτοκάλι κροκέτα με σπανάκι και τριμμένη φέτα
• Σαλάτα με τοματίνια, αγγούρι, πιπεριές, ανθότυρο και σπανακοκροκέτες
• Χωριάτικη σαλάτα με κινόα, σπανακοκροκέτες και ρόκα

Πιάτα με Σπανακοκροκέτες
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σουπιές κρασάτες με σπανακοκροκέτες
Κροκέτα σπανάκι πάνω σε χούμους με ελαιόλαδο και κουκουνάρι
Ραβιόλια με ανθότυρο, σάλτσα τομάτας, σπανακοκροκέτες και τριμμένη φέτα
Σαλάτα με βιολογικές φάκες, σέλερυ, πορτοκάλι κροκέτα με σπανάκι και τριμμένη φέτα
Σαλάτα με τοματίνια, αγγούρι, πιπεριές, ανθότυρο και σπανακοκροκέτες
Χωριάτικη σαλάτα με κινόα, σπανακοκροκέτες και ρόκα
Αραβική πίτα με ρόκα, τομάτα, κατίκι Δομοκού και κροκέτα με σπανάκι και τυριά
Vegetarian mini σουβλάκι με σπανακοκροκέτες, ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι
Mini burger με κατίκι Δομοκού, μπέικον, τομάτα και σπανακοκροκέτες
Mini vegetarian burger με πέστο πιπεριάς Φλωρίνη, ρόκα, τομάτα και σπανακοκροκέτες
Greek bao buns με κροκέτα σπανάκι, γιαούρτι, τομάτα και τηγανητά κρεμμύδια
Rib eye σχάρας με μους γλυκοπατάτας, κροκέτα σπανάκι και ψητά καρότα
Ψαρονέφρι σχάρας με ψητή τομάτα, πουρέ πατάτας με τρούφα και σπανακοκροκέτες

Συνοδευτικές σάλτσες (sauce)
•
•
•
•
•
•

Σάλτσα ψητής τομάτας και γλυκάνισο
Σάλτσα γιουρτιού με δυόσμο
Σάλτσα φέτας και άνηθο
Σάλτσα ροκφόρ με σταφίδες
Μους πιπεριάς Φλωρίνης
Σάλτσα φρέσκιας τομάτας
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Πατατοκροκέτες

ΜΕ ΦΡΕΣΚΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ & ΗΜΙΣΚΛΗΡΑ ΤΥΡΙΑ

Ποικιλίες με Πατατοκροκέτες
• Ποικιλία Ελληνικών ορεκτικών με πατατοκροκέτες, τοματοκεφτέδες, κολοκυθοκεφτέδες και sticks φέτας
• Ποικιλία μπύρας με μπιφτέκι μοσχ., λουκάνικο Τζουμαγιάς, κοτόπουλο σχάρας, κολοκυθοκεφτέδες,

πατατοκροκέτες
• Ποικιλία ούζου με χταποδάκι, γαρίδες, τοματοκεφτέδες, sticks φέτας, πατατοκροκέτες, τομάτα, ελιές, αγγούρι
• Ποικιλία finger food με sticks κοτόπουλου πανέ, spring rolls, φέτα σαγανάκι, κολοκυθοκεφτέδες, πατατοκροκέτες

Σαλάτες με Πατατοκροκέτες
•
•
•
•
•

Σαλάτα με baby σπανάκι, λιαστή τομάτα, κουκουνάρι, πατατοκροκέτες και βινεγκρέτ πορτοκάλι
Ελληνική σαλάτα με τοματίνια, αγγούρι, ρόκα, πιπεριά, κινόα και πατατοκροκέτες
Σαλάτα λαχανικών με σωταρισμένους ξηρούς καρπούς, πατατοκροκέτες και βινεγκρέτ βατόμουρο
Σαλάτα κινόα με βερύκοκα, σύκα, κολοκυθόσπορο, πατατοκροκέτες και βινεγκρέτ μελιού
Σαλάτα με φακές, σταφίδες, φρέσκα λαχανικά, πατατοκροκέτες και κρέμα βαλσάμικο

Πιάτα με Πατατοκροκέτες
•
•
•
•
•

Ψαρονέφρι σχάρας με ψητή τομάτα, πουρέ πατάτας με τρούφα και πατατοκροκέτες
Μπιφτέκι μοσχ. σχάρας με ψητή τομάτα, σαλάτα ρόκας και πατατοκροκέτες
Κοτόπουλο σχάρας με λαδολέμονο πάπρικας, μπρόκολο και πατατοκροκέτες
Χοιρινό σνίτσελ με πουρέ καρότου και πατατοκροκέτες
Rib eye σχάρας με μους γλυκοπατάτας, ψητά καρότα και πατατοκροκέτες

Συνοδευτικές σάλτσες (sauce)
•
•
•
•
•
•
•
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Σάλτσα πέστο ρίγανης
Γλυκόξινο τσάτνευ πιπεριάς Φλωρίνης
Σάλτσα ψητής τομάτας και γλυκάνισο
Σάλτσα κόκκινης πιπεριάς
Σάλτσα πέστο βασιλικού και λιαστή τομάτα
Βινεγκρέτ βαλσάμικο
Σάλτσα τσάτνευ κρεμμυδιού

Ρυζοκροκέτες (Arancini)

ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ & ΤΥΡΙΑ

Ποικιλίες με Arancini
•
•
•
•

Ποικιλία BAR με προσούτο, παρμεζάνα, σταφύλι, ελιές, κριτσίνια, ντιπ γκοργκοντζόλας, sticks σέλερυ και arancini
Ιταλική ποικιλία με προσούτο, παρμεζάνα, σύκα, σάλαμι Μιλάνου, λιαστά τοματάκια και arancini
Ποικιλία finger food με sticks κοτόπουλου πανέ, spring rolls, sticks φέτας, τοματοκεφτέδες και arancini
Ποικιλία μπύρας με μπιφτέκι, λουκάνικο Τζουμαγιάς, τυροκροκέτες, φλογέρες με τυριά και αλλαντικά
και arancini

Σαλάτες με Arancini
•
•
•
•

Σαλάτα με τοματίνια, μυρωδικά, arancini και βινεγκρέτ βασιλικού
Σαλάτα με σπανάκι, πορτοκάλι, ανθότυρο, arancini και βινεγκρέτ βασιλικού
Σαλάτα λαχανικών με μπέικον, κουκουνάρι, λιαστή τομάτα, arancini και βινεγκρέτ μπαλσάμικο
Σαλάτα ρόκα, παρμεζάνα, τοματίνια, arancini και βινεγκρέτ μπαλσάμικο

Πιάτα με Arancini
Tα οφέλη του ρυζιού είναι τα εξής:
Δεν περιέχει χοληστερίνη
Πλούσιο σε βιταμίνες
Συμβάλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης
Υψηλή πηγή υδατανθράκων & ενέργειας
Διευκολύνει τη χώνεψη
Χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Arancini πάνω σε ψητά λαχανικά με πεκορίνο και λάδι αντζούγιας
Arancini πάνω σε μανιτάρι πορτομπέλο με ρόκα και παρμεζάνα
Arancini πάνω σε μελιτζανοσαλάτα με ρόκα και τσιπς προσούτο
Arancini πάνω σε μους σελινόριζας και άγρια berries
Σούπα μπρόκολο με καπνιστή πανσέτα, προβολόνε και arancini
Σούπα κολοκύθας με μασκαρπόνε, μυρώνια και arancini
Βελουτέ μανιταριών με sour cream, νεροκάρδαμο και arancini

Συνοδευτικές σάλτσες (sauce)
•
•
•
•
•
•
•
•

Σάλτσα τομάτας και βασιλικό
Σάλτσα τσένταρ, τσίλι και θυμάρι
Σάλτσα πέστο ρόκας και τριμμένη παρμεζάνα
Σάλτσα ψητής κολοκύθας και ρικότα
Σάλτσα σόγιας και χυμό ανανά
Σάλτσα τσάτνευ κόκκινης πιπεριάς και μηλόξυδο
Σάλτσα γκοργκοντζόλας και λιαστή τομάτα
Σάλτσα μασκαρπόνε με ρόδι
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Φαλάφελ

ΜΕ ΡΕΒΥΘΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΪΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ποικιλίες με Φαλάφελ
• Vegetarian ποικιλία finger food με spring rolls, φλογέρες με αρωματικά χόρτα, τοματοκεφτέδες και φαλάφελ
• Ποικιλία BAR (spring rolls κοτόπουλου, arancini, φλογέρες με τυριά και αλλαντικά, φαλάφελ) με 2 σάλτσες
• Ποικιλία με mini vegetarian burger με α) Κολοκυθοκεφτέδες με πέστο πιπεριάς β) Τοματοκεφτέδες

με τυροκαυτερή γ) Φαλάφελ με σάλτσα ταχίνι
• Ποικιλία Ασιατικών ορεκτικών (spring rolls, Won Ton λαχανικών, samosas, φαλάφελ)

Σαλάτες με Φαλάφελ
•
•
•
•
•
•
•

Φαλάφελ πάνω σε χούμους με ψητή κόκκινη πιπεριά και ρόκα
Φαλάφελ πάνω σε σαλάτα φατούς με τραγανά Αραβικά πιτάκια
Φαλάφελ πάνω σε καπνιστή μελιτζανοσαλάτα με ρόκα και τσιπς γλυκοπατάτας
Φαλάφελ πάνω σε σαλάτα coleslaw
Φαλάφελ πάνω σε σαλάτα αβοκάντο με τσίλι και κόκκινα φασόλια
Χωριάτικη σαλάτα σε κυβάκια με κατίκι, ρόκα και φαλάφελ
Σαλάτα με κινόα, τραγανά ψιλοκομμένα λαχανικά, φύλλα ρόκας, φαλάφελ και σάλτσα χούμους

Πιάτα με Φαλάφελ
•
•
•
•
•
•
•

Σούπα μπακαλιάρου με πράσινο κάρυ, γιαούρτι, φαλάφελ και τηγανητό πράσσο
Σουβλάκι Κοτόπουλου ταντούρι με φρέσκια σαλάτα, φαλάφελ και σάλτσα γιαουρτιού
Αρνί με τομάτα και κύμινο, πουρέ αρακά με δυόσμο και φαλάφελ
Φιλέτο ψαριού με ρατατουίγ λαχανικών, φαλάφελ και σάλτσα φινόκιο και λάιμ
Mini burger με φαλάφελ, μους ταχίνι, ρόκα, κόκκινο τσίλι και τομάτα
Αραβική πίτα με φαλάφελ, πέστο πιπεριάς Φλωρίνης, φύλλα μουστάρδας και γιαούρτι
Αραβική πίτα με ταμπουλέχ, φαλάφελ, αγγουράκι, κόλιανδρο και σάλτσα harisa

Συνοδευτικές σάλτσες
•
•
•
•
•
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Σάλτσα γιαουρτιού
Σάλτσα χούμους με λεμόνι και τσίλι
Σάλτσα γουακαμόλε
Σάλτσα τομάτας με κύμινο
Σάλτσα κόκκινης πιπεριάς

Κολοκυθοκεφτέδες

1. ΜΕ ΦΡΕΣΚΑ ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ
2. ΜΕ ΦΡΕΣΚΑ ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ & ΦΕΤΑ

Ποικιλίες με Κολοκυθοκεφτέδες
Ποικιλία Ελληνικών ορεκτικών με σπανακοκροκέτες, τοματοκεφτέδες, κολοκυθοκεφτέδες και sticks φέτας
Ποικιλία μπύρας με μπιφτέκι μοσχ., λουκάνικο Τζουμαγιάς, κοτόπουλο σχάρας, κολοκυθοκεφτέδες, καπνιστό τυρί
Ποικιλία ούζου με χταπόδι, γαρίδες, τοματοκεφτέδες, κολοκυθοκεφτέδες, sticks φέτας, γραβιέρα, τομάτα, ελιές
Ποικιλία με mini vegetarian burger με α) Κολοκυθοκεφτέδες με πέστο πιπεριάς β) Τοματοκεφτέδες με τυροκαυτερή
γ) Φαλάφελ με σάλτσα ταχίνι
• Ποικιλία finger food με sticks κοτόπουλου πανέ, spring rolls, φέτα σαγανάκι, κολοκυθοκεφτέδες

•
•
•
•

Σαλάτες με Κολοκυθοκεφτέδες
•
•
•
•
•

Σαλάτα με φακές, τοματίνια, σέλερυ και κολοκυθοκεφτέδες
Κρητική σαλάτα με μαυρομάτικα φασόλια, φρέσκα βότανα, ξύγαλο Κρήτης και κολοκυθοκεφτέδες
Ελληνική σαλάτα με κινόα, τοματίνια, αγγούρι, άγρια ρόκα, κολοκυθοκεφτέδες και τριμμένη φέτα
Ιταλική σαλάτα με μοτσαρέλα, ρόκα, προσούτο και τραγανούς κολοκυθοκεφτέδες
Μεξικάνικη σαλάτα με μαρούλι, καλαμπόκι, αβοκάντο, μπέικον, τσίλι και κολοκυθοκεφτέδες

Πιάτα με Κολοκυθοκεφτέδες
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αραβική πίτα με πράσινη σαλάτα, τριμμένο καρότο, φυστικοβούτυρο, cottage και κολοκυθοκεφτέδες
Αραβική πίτα με ψητό κοτόπουλο, αγγουράκι κορνισόν, μαγιονέζα, παρμεζανα και κολοκυθοκεφτέδες
Μπρουσκέτα με παστράμι Δράμας, μανούρι, ρόκα και κολοκυθοκεφτέδες
Κουλούρι Θεσσαλονίκης με ανεβατό Γρεβενών, τομάτα, μαρούλι και κολοκυθοκεφτέδες
Ελληνική πίτσα με σάλτσα λιαστής τομάτας, φέτα, ελιές ρόκα και κολοκυθοκεφτέδες
Greek bao buns με κολοκυθοκεφτέδες, τζατζίκι, τομάτα και τηγανητά κρεμμύδια
Vegetarian κρέπα με κολοκυθοκεφτέδες, μανιτάρια, τομάτα, ρόκα και σάλτσα πιπεριάς Φλωρίνης
Κρέπα με γαλοπούλα, γραβιέρα, κολοκυθοκεφτέδες, τομάτα, τυροσαλάτα
Mini vegetarian burger με πέστο πιπεριάς Φλωρίνη, ρόκα, τομάτα και κολοκυθοκεφτέδες
Mini burger με κατίκι Δομοκού καπνιστή πανσέτα, τομάτα και κολοκυθοκεφτέδες
Mini burger με κολοκυθοκεφτέδες, καπνιστό ζαμπόν, προβολόνε και φύλλα μουστάρδας
Σολομός σχάρας με μαύρη κινόα, σπαράγγια, κολοκυθοκεφτέδες και σως μάνγκο
Ψητή σαρδέλα με κουκουνάρι, μαιντάνο, μους ταραμά και κολοκυθοκεφτέδες

Συνοδευτικές σάλτσες (sauce)
•
•
•
•

Σάλτσα λιαστής τομάτας με κάπαρη και ηλιόσπορους
Σάλτσα φέτας, μαντζουράνα και σωταρισμένα αμύγδαλα
Σάλτσα από ταχίνι, λεμόνι, τσίλι, κόλιανδρο
Σάλτσα γιαούρτι, δυόσμο, πάπρικα
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Τοματοκεφτέδες

ΜΕ ΦΡΕΣΚΕΣ ΤΟΜΑΤΕΣ

Ποικιλίες με Τοματοκεφτέδες
• Ποικιλία Ελληνικών ορεκτικών με σπανακοκροκέτες, τοματοκεφτέδες, κολοκυθοκεφτέδες και sticks φέτας
• Ποικιλία μπύρας με μπιφτέκι μοσχ., λουκάνικο Τζουμαγιάς, κοτόπουλο σχάρας, τοματοκεφτέδες, καπνιστό τυρί
• Ποικιλία ούζου με χταποδάκι, γαρίδες, τοματοκεφτέδες, Τυροκροκέτες, sticks φέτας, γραβιέρα, τομάτα,

ελιές, αγγούρι
• Ποικιλία με mini vegetarian burger με α) Κολοκυθοκεφτέδες με πέστο πιπεριάς β) Τοματοκεφτέδες

με τυροκαυτερή γ) Φαλάφελ με σάλτσα ταχίνι
• Ποικιλία finger food με sticks κοτόπουλου πανέ, spring rolls, φέτα σαγανάκι, τοματοκεφτέδες

Πιάτα με Τοματοκεφτέδες
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Greek bao buns με τοματοκεφτέδες, τυροκαυτερή, ρόκα και παστράμι Δράμας
Αυγά στραπατσάδα με απάκι, γραβιέρα και τοματοκεφτέδες
Φιλέτο σαρδέλας με μους ταραμά, άνηθο, φρέσκο κρεμμυδάκι και τοματοκεφτέδες
Κοτόπουλο σχάρας με baby πατάτες, μελιτζανοσαλάτα και τοματοκεφτέδες
Μπιφτέκι μοσχ. σχάρας με πουρέ βασιλικού, πίκλες καρότου και τοματοκεφτέδες
Ψαρονέφρι πιπεράτο με πουρέ γλυκοπατάτας, ψητά πορτομπέλο και τοματοκεφτέδες
Greek ριζότο με φέτα, πιπεριά, κρεμμύδι, ελιές, γλυστρίδα και τοματοκεφτέδες
Κριθαρότο με γαρίδες, σπαράγγια, κατίκι Δομοκού και τοματοκεφτέδες
Mini vegetarian burger με πέστο ρίγανης, ρόκα, σπιτικές πίκλες και τοματοκεφτέδες
Mini burger με τοματοκεφτέδες, πέστο βασιλικού, κατσικίσιο τυρί και ψητή μελιτζάνα
Mini burger με τοματοκεφτέδες, καπνιστό ζαμπόν, προβολόνε και φύλλα μουστάρδας
Κυπριακή πίτα με τοματοκεφτέδες, ψητό χαλούμι, μαγιονέζα δυόσμου και ρόκα
Αραβική πίτα με πράσινη σαλάτα, καλαμπόκι, ανθότυρο και τοματοκεφτέδες
Τζιαπάτα με κατίκι Δομοκού, τομάτα, μαρούλι και τοματοκεφτέδες

Συνοδευτικές σάλτσες (sauce)
•
•
•
•
•
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Μους φέτας και δυόσμο
Τυροκαυτερή και ούζο
Σάλτσα πέστο ρίγανης
Γλυκόξινο τσάτνευ πιπεριάς Φλωρίνης
Μαγιονέζα δυόσμου και ρόκα

Sticks με φέτα

ΨΗΜΕΝΑ

Ποικιλίες με Sticks φέτας
•
•
•
•
•

Ποικιλία για κρασί με Γαλλικά τυριά, sticks φέτας, άσπρο σταφύλι, μαρμελάδα μανταρίνι, καρύδια
Ποικιλία Ελληνικών ορεκτικών με σπανακοκροκέτες, τοματοκεφτέδες, κολοκυθοκεφτέδες και sticks φέτας
Ποικιλία μπύρας με μπιφτέκι μοσχ., λουκάνικο Τζουμαγιάς, κοτόπουλο σχάρας, τοματοκεφτέδες, sticks φέτας
Ποικιλία ούζου με χταποδάκι, γαρίδες, τοματοκεφτέδες, sticks φέτας, γραβιέρα, τομάτα, ελιές, αγγούρι
Ποικιλία finger food με sticks κοτόπουλου πανέ, spring rolls, sticks φέτας, μπουρεκάκια μελιτζάνας

Σαλάτες με Sticks φέτας
•
•
•
•

Super food salad με cranberies, κολοκυθόσπορο, τσιπς καρύδας, sticks φέτας και βινεγκρέτ εσπεριδοειδών
Παραδοσιακή χωριάτικη σαλάτα με κρίταμο, sticks φέτας και βινεγκρέτ βασιλικού
Ανάμικτη σαλάτα με λιαστή τομάτα, μπέικον, κουκουνάρι και sticks φέτας
Σαλάτα “σπανακόπιτα” σπανάκι, φρέσκο κρεμμύδι, άνηθο, ελαιόλαδο και sticks φέτας

Πιάτα με Sticks φέτας
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ριζότο αφιερωμένο στη χωριάτικη σαλάτα, με sticks φέτας, μους δυόσμου και ταπενάντ ελιάς
Πένες μεσογειακές με τοματίνια, φρέσκα βότανα, sticks φέτας και νεροκάρδαμο
Πράσινα νιόκι με σπανάκι, σάλτσα φρέσκιας τομάτας και sticks φέτας
Σιφνιώτικη ρεβυθάδα με sticks φέτας και μαριναρισμένη φρέσκια τομάτα
Καπνιστή μελιτζανοσαλάτα, με ψητά καρότα sticks φέτας και βουβαλίσιο λουκάνικο
Κρέπες με πιπεράτο ζαμπόν, σαλάτα coleslaw, τραγανά sticks φέτας και πατατάκια
Bao buns με τραγανα sticks φέτας, iceberg, τομάτα και μαγιονέζα ελιάς
Αραβική πίτα με καπνιστό ζαμπόν, λιαστή τομάτα, ρόκα, μαγιονέζα βασιλικού και sticks φέτας
Μινι μπριός με πέστο βασιλικού, λιαστή τομάτα, ρόκα και sticks φέτας
Αρνάκι κλέφτικο με πιπεριές, τομάτα, φρέσκο θυμάρι και τραγανά sticks φέτας
Μπιφτέκι μοσχ. σχάρας με λαδολέμονο, πουρέ φρέσκιας πατάτας, σαλάτα ρόκας και stickς φέτας

Συνοδευτικές σάλτσες (sauce)
•
•
•
•
•
•

Μαρμελάδα τομάτας με δυόσμο
Σάλτσα κράνμπερυ, φουντούκια και δυόσμο
Σάλτσα λιαστής τομάτας και βασιλικό
Σάλτσα πέστο βασιλικού
Σάλτσα ψητής μελιτζάνας
Ντιπ μαύρης φακής belouga
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Σαγανάκι με φέτα
Σαλάτες με Φέτα σαγανάκι
• Σαλάτα με ρεβύθια, λιαστή τομάτα, baby σπανάκι και κυβάκια από σαγανάκι φέτας
• Σαγανάκι φέτας σε τσιγαριαστά χόρτα στο τηγάνι με τοματίνια και ελαιόλαδο
• Greek caprese salad με φέτα σαγανάκι και πέστο ματζουράνας

Πιάτα με Φέτα σαγανάκι
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μελιτζάνες σχάρας με σάλτσα ψητής τομάτας, σαγανάκι φέτας και φρέσκος βασιλικός
Κουλούρι Θεσσαλονίκης με πέστο κόκκινης πιπεριάς, μπέικον, άισμπεργκ και φέτα σαγανάκι
Πικάντικα μύδια σαγανάκι με τομάτα, ούζο και τσίλι πάνω σε φέτα σαγανάκι
Ραβιόλια με σπανάκι και γλυκάνισο με σάλτσα λιαστής τομάτας πάνω σε φέτα σαγανάκι
Σαγανάκι θαλασσινών με τομάτα, ούζο, μάραθο και σαγανάκι φέτας
Γαρίδες σωτέ με θυμάρι πάνω σε φέτα σαγανάκι με σάλτσα τομάτας και λάδι δυόσμου
Μπρουσκέτα από χωριάτικο ψωμί με τριμμένη τομάτα, ελιές, κάππαρη και σαγανάκι φέτας
Μελιτζάνες ιμάμ με σαγανάκι φέτας (κομμένο τρίγωνο από πάνω)
Πύργος από τηγανητά κεφτεδάκια με ριγανάτη σάλτσα τομάτας πάνω σε φέτα σαγανάκι
Club sandwich με σαγανάκι φέτας, μαγιονέζα βασιλικού και ψητά λαχανικά
Τηγανιά από άγρια μανιτάρια, σαγανάκι φέτας και παστράμι Δράμας
Φέτα σαγανάκι με μέλι και μαύρο σουσάμι

Συνοδευτικές σάλτσες (sauce)
•
•
•
•
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Σάλτσα με τσάτνευ ροδιού και δεντρολίβανο
Σάλτσα με γουκαμώλε και καυτερή σάλτσα τομάτας
Σάλτσα με μαρμελάδα κυδώνι και σαλάτα ρόκας
Σάλτσα με χαρουπόμελο, σωταρισμένα καρύδια και βατόμουρα

Πατάτες γεμιστές

ΜΕ ΜΠΕΙΚΟΝ & ΤΥΡΙΑ

Ποικιλίες με Πατάτες γεμιστές (τυριά & αλλαντικά)
• Ποικιλία μπύρας με μπιφτέκι μοσχ., λουκάνικο Τρικάλων, κοτόπουλο πικάντικο, κολοκυθοκεφτέδες, καπνιστό τυρί

και πατάτα γεμιστή με μπέικον & τυριά
• Ποικιλία με λουκάνικα, σαλάτα coleslaw, sticks φέτας και πατάτα γεμιστή με μπέικον & τυριά
• Ποικιλία κρεατικών σχάρας με ψητές πιπεριές, τυροκαυτερή, μελιτζανοσαλάτα και πατάτα γεμιστή με μπέικον & τυριά

Πιάτα με Πατάτες γεμιστές (τυριά & αλλαντικά)
•
•
•
•
•

Χοιρινό σνίτσελ με πουρέ καρότου και πατάτα γεμιστή με μπέικον & τυριά
Κοτόπουλο σχάρας με λαδολέμονο πάπρικας, μπρόκολο και πατάτα γεμιστή με μπέικον & τυριά
Μπιφτέκι μοσχ. σχάρας με ψητή τομάτα, σαλάτα ρόκας και πατάτα γεμιστή με μπέικον & τυριά
Ποικιλία μπύρας με λουκάνικα, ντομάτα, αγγούρι, γραβιέρα και πατάτα γεμιστή με μπέικον & τυριά
Πατάτα γεμιστή με μπέικον & τυριά με σωτέ σπανάκι, αυγό ποσέ και σως μπεαρνέζ

Συνοδευτικές σάλτσες (sauce)
•
•
•
•
•

Σως γιαουρτιού
Κρέμα τυριού, σχοινόπρασσο και κρίσπι προσούτο
Κρέμα αβοκάντο, τσίλι και μυρώνια
Κρέμα ταρτούφο και φρέσκο θυμάρι
Κρέμα τσένταρ, καλαμπόκι και φρέσκο κόλιανδρο
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Empanadas

ΜΕ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ

Ποικιλίες με Empanadas
• Ποικιλία μπύρας με μπιφτέκι, λουκάνικο Τζουμαγιάς, τοματοκεφτέδες, sticks φέτας και empanadas
• Ποικιλία finger food με sticks κοτόπουλου πανέ, spring rolls, sticks φέτας, arancini και empanadas
• Ποικιλία BAR με μπουρεκάκια μελιτζάνας, φλογέρες με φέτα και λιαστή τομάτα, spring rollς κοτόπουλου

και empanadas
• Ethnic ποικιλία με φαλάφελ, Won Ton κοτόπουλου, arancini και empanadas

Συνοδευτικές σάλτσες (sauce)

Οι καυτερές πιπεριές πλούσιες σε καψαϊκίνη, πέρα απο την πικάντικη γεύση στο
φαγητό δίνουν στον ανθρώπινο οργανισμό
τις ακόλουθες ενεργειακές ιδιότητες:
•
•
•
•
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Ενισχύουν το μεταβολισμό
Μειώνουν την πείνα
Μειώνουν την αρτηριακή πίεση
Βοηθούν στο πεπτικό σύστημα

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σάλτσα πικάντικης τομάτας με κόλιανδρο
Σάλτσα γουακαμόλε, τσίλι και λάιμ
Σάλτσα sour cream και πράσινο τσίλι
Κρέμα από γλυκό καλαμπόκι και τσορίθο
Σάλτσα τσάτνευ μάνγκο και τσίλι
Σάλτσα τσιμιτσούρι
Σάλτσα με αρωματικό ελαιόλαδο (τομάτα, ελιά, κρεμμύδι, κόλιανδρο, πιπεριά)
Passion fruit chimichurri sauce
Σάλτσα blue cheese, τσίλι και σταφίδα
Σάλτσα μαρινάρα
Σάλτσα τσάτνευ κόκκινου κρεμμυδιού, σταφίδες και jalapenos
Σάλτσα τσένταρ και κόλιανδρο

Μπουρεκάκια μελιτζάνας

ΜΕ ΜΠΕΙΚΟΝ

Ποικιλίες με Mπουρεκάκια μελιτζάνας πανέ
• Ποικιλία Ελληνικών ορεκτικών με μπουρεκάκια μελιτζάνας, τοματοκεφτέδες, κολοκυθοκεφτέδες και sticks φέτας
• Ποικιλία μπύρας με μπιφτέκι μοσχ., λουκάνικο Τζουμαγιάς, κοτόπουλο σχάρας, μπουρεκάκια μελιτζάνας,

καπνιστό τυρί
• Ποικιλία ούζου με χταποδάκι, γαρίδες, μπουρεκάκια μελιτζάνας, τοματοκεφτέδες, γραβιέρα, τομάτα, ελιές
• Ποικιλία finger food με sticks κοτόπουλου πανέ, spring rolls, φέτα σαγανάκι, μπουρεκάκια μελιτζάνας

Σαλάτες με Mπουρεκάκια μελιτζάνας πανέ
•
•
•
•

Σαλάτα με φακές, ρόκα, λιαστή τομάτα, κατίκι και μπουρεκάκια μελιτζάνας πανέ
Σαλάτα χούμους με ψητή πιπεριά Φλωρίνης, αραβικά πιτάκια και μπουρεκάκια μελιτζάνας πανέ
Φάβα με καραμελωμένα κρεμμύδια, ψητά τοματίνια και μπουρεκάκια μελιτζάνας πανέ
Γκασπάτσο τομάτας με μπρινουάζ από φρέσκα λαχανικά, μους φέτας και μπουρεκάκια μελιτζάνας πανέ

Πιάτα με Mπουρεκάκια μελιτζάνας πανέ
•
•
•
•
•

Σαγανάκι με μπουρεκάκια μελιτζάνας πανέ, φρέσκια τομάτα και μοτσαρέλα γκρατινέ
Κυπριακή πίτα με τριμμένο καρότο, αγγούρι, λιαστή τομάτα, μαγιονέζα κάρρυ και μπουρεκάκια μελιτζάνας πανέ
Vegetarian hot dog με πίκλα λαχανο, καρότο, κέτσαπ, μουστάρδα και μπουρεκάκια μελιτζάνας πανέ
Τορτίγια με χούμους, ψητά λαχανικά, αβοκάντο και μπουρεκάκια μελιτζάνας πανέ
Αραβική πίτα με cottage, πέστο βασιλικού, τομάτα, iceberg και μπουρεκάκια μελιτζάνας πανέ

Συνοδευτικές σάλτσες (sauce)
•
•
•
•

Σάλτσα λιαστής τομάτας με βασιλικό
Σάλτσα ανεβατό Γρεβενών και θυμάρι
Σάλτσα πράσινων μυρωδικών
Σάλτσα γιαουρτιού με πιπερια Φλωρίνης
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Κεμπάπ λαχανικών

ΜΕ ΚΙΟΥΜEΛ

Πιάτα με κεμπάπ λαχανικών
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ψωμάκι με κεμπάπ λαχανικών, γουακαμόλε, τομάτα,άϊσμπεργκ και αγγουράκι
Αραβική πίτα με κεμπάπ λαχανικών, πέστο πιπεριάς Φλωρίνης, φύλλα μουστάρδας και γιαούρτι
Club sandwich με πέστο πιπεριάς Φλωρίνης, ρόκα, τομάτα και κεμπάπ λαχανικών
Club sandwich με αβοκάντο, ντομάτα και κεμπάπ λαχανικών
Σουβλάκι με κεμπάπ λαχανικών, ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, χούμους
Portobello burger με κεμπάπ λαχανικών, φυτικό τυρί, ρόκα και τομάτα
Ψωμί με κεμπάπ λαχανικών, φυτικό τυρί με τσίλι, τομάτα και μανιτάρια
Κυπριακή πίτα με μελιτζανοσαλάτα, φυτικό τυρί, κεμπάπ λαχανικών και λιαστή τομάτα
Κεμπάπ λαχανικών με σαλάτα coleslaw και ξυνόμηλο
Κεμπάπ λαχανικών με καπνιστή μελιτζανοσαλάτα και τοματίνια

Συνοδευτικές σάλτσες
•
•
•
•

Σάλτσα γουακαμόλε, τσίλι και φρέσκο κόλιανδρο
Σάλτσα τσάτνευ κρεμμυδιού και βαλσάμικο
Σάλτσα γιαουρτιού με λιαστή τομάτα και κουκουνάρι
Σάλτσα χούμους και σαλάτα οσπρίων
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Crispy Μπιφτέκι λαχανικών
ΠΑΝΕ ΜΕ ΚΙΝΟΑ ΚΑΙ ΝΙΦΑΔΕΣ ΒΡΩΜΗΣ

AN
V EGφυ τ ι κό
%
10 0

Πιάτα με Μπιφτέκι λαχανικών
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Burger με μπιφτέκι λαχανικών, γουακαμόλε, τομάτα,άϊσμπεργκ και αγγουράκι
Αραβική πίτα με μπιφτέκι λαχανικών, πέστο πιπεριάς Φλωρίνης, φύλλα μουστάρδας και γιαούρτι
Club sandwich με πέστο πιπεριάς Φλωρίνης, ρόκα, τομάτα και μπιφτέκι λαχανικών
Club sandwich με κατίκι Δομοκού, αβοκάντο, ντομάτα και μπιφτέκι λαχανικών
Σουβλάκι με μπιφτέκι λαχανικών, ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, χούμους
Portobello burger με μπιφτέκι λαχανικών, φλοίδες παρμεζάνας, ρόκα και τομάτα
Κρέπα με μπιφτέκι λαχανικών, φυτικό τυρί με τσίλι, τομάτα και μανιτάρια
Κυπριακή πίτα με μελιτζανοσαλάτα, ψητό χαλούμι, μπιφτέκι λαχανικών και λιαστή τομάτα
Μπιφτέκι λαχανικών με σαλάτα coleslaw και ξυνόμηλο
Μπιφτέκι λαχανικών με καπνιστή μελιτζανοσαλάτα και τοματίνια
Burger με μπιφτέκι λαχανικών, γουακαμόλε, τομάτα, άϊσμπεργκ και αγγουράκι
Μπιφτέκι λαχανικών με ομελέτα από ασπράδια και chutney πράσινο μήλο
Μπιφτέκι λαχανικών με ριζότο μανιταριών και chutney από Πιπεριά Φλωρίνης με ντομάτα και καρότο
Μπιφτέκι λαχανικών με πουρέ λαχανικών και Κρέμα βαλσαμικού με πορτοκάλι
Μπιφτέκι λαχανικών με πικλες λαχανικών και chutney απο γλυκιά τομάτα

Συνοδευτικές σάλτσες
•
•
•
•
•
•
•
•
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Σάλτσα γουακαμόλε, τσίλι και φρέσκο κόλιανδρο
Σάλτσα τσάτνευ κρεμμυδιού και βαλσάμικο
Σάλτσα γιαουρτιού με λιαστή τομάτα και κουκουνάρι
Σάλτσα χούμους και σαλάτα οσπρίων
Σαλτσα chutney από καπνιστή μελιτζάνα και κουκουνάρι
Σαλτσα με μέλι κακάο & κεράσι χωρίς γλουτένη
Σαλτσα από πιπεριά Φλωρίνης και σταφίδα
Σαλτσα από πιπεριά , ντομάτα και μελιτζάνα
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Σνίτσελ λαχανικών

AN
V EGφυ τ ι κό
%
10 0

ΜΕ ΣΤΑΦΙΔΑ, ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙ & ΝΙΦΑΔΕΣ ΒΡΩΜΗΣ

Πιάτα με Σνίτσελ λαχανικών
•
•
•
•
•

Σνίτσελ λαχανικών με πουρέ γλυκοπατάτας, παστινακι, λαχανικών και σάλτσα με φράουλα
Σνίτσελ λαχανικών με ψητά λαχανικά και chutney μήλο με ξηρούς καρπούς
Σνίτσελ λαχανικών με γλυκοπατάτες τηγανίτες και σάλτσα από γιαούρτι με ξηρούς καρπούς και φρούτα εποχιακά
Σνίτσελ Λαχανικών με πατατοσαλάτα και αυγό βραστό με μαγιονέζα και πικλες από αγγούρι
Σνίτσελ λαχανικών με πέννες σικάλεως και σάλτσα ντομάτα με πέστο βασιλικού

Συνοδευτικές σάλτσες
•
•
•
•
•

Ντρέσινγκ βαλσαμικού κράμπερι
Ντρέσινγκ βαλσαμικού σύκο
Chutney μοχίτο
Chutney καυτερή πιπεριά
Σάλτσα ντομάτα με πεστο ρόκας η βασιλικού
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Μπιφτέκι λαχανικών ψημένο
ΜΕ ΚΟΛΟΚΥΘΟΣΠΟΡΟ & ΦΑΓΟΠΥΡΟ

Πιάτα με Μπιφτέκι λαχανικών
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Burger με μπιφτέκι λαχανικών, γουακαμόλε, τομάτα,άϊσμπεργκ και αγγουράκι
Αραβική πίτα με μπιφτέκι λαχανικών, πέστο πιπεριάς Φλωρίνης, φύλλα μουστάρδας και γιαούρτι
Club sandwich με πέστο πιπεριάς Φλωρίνης, ρόκα, τομάτα και μπιφτέκι λαχανικών
Club sandwich με κατίκι Δομοκού, αβοκάντο, ντομάτα και μπιφτέκι λαχανικών
Σουβλάκι με μπιφτέκι λαχανικών, ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, χούμους
Portobello burger με μπιφτέκι λαχανικών, φλοίδες παρμεζάνας, ρόκα και τομάτα
Κρέπα με μπιφτέκι λαχανικών, φυτικό τυρί με τσίλι, τομάτα και μανιτάρια
Κυπριακή πίτα με μελιτζανοσαλάτα, ψητό χαλούμι, μπιφτέκι λαχανικών και λιαστή τομάτα
Μπιφτέκι λαχανικών με σαλάτα coleslaw και ξυνόμηλο
Μπιφτέκι λαχανικών με καπνιστή μελιτζανοσαλάτα και τοματίνια

Συνοδευτικές σάλτσες
•
•
•
•
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Σάλτσα γουακαμόλε, τσίλι και φρέσκο κόλιανδρο
Σάλτσα τσάτνευ κρεμμυδιού και βαλσάμικο
Σάλτσα γιαουρτιού με λιαστή τομάτα και κουκουνάρι
Σάλτσα χούμους και σαλάτα οσπρίων

AN
V EGφυ τ ι κό
%
10 0
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Κροκέτες Vegan
ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑ ΤΥΡΙΟΥ

AN
V EGφυ τ ι κό
%
10 0

Πιάτα με Κροκέτες
•
•
•
•
•

Κροκέτες με σαλάτα ceazar’s, κρουτον τορτιγιας και φυτικό σκληρό τυρί
Κροκέτες με ρυζοσαλατα, αυγά βραστά και ξηρούς καρπούς
Κροκέτες με λαχανικά σχάρας και ντρεσινγκ μπαλσαμικο
Κροκέτες με τσιαπατα αβοκάντο, ντομάτα, ρόκα και μαγιονέζα vegan
Κροκέτες σε σουβλάκι μπαμπού με δροσερά σαλατικά και chutney μοχίτο

Συνοδευτικές σάλτσες
•
•
•
•

44

Σάλτσα γιαούρτι vegan με δυόσμο και ελαιόλαδο
Σάλτσα Chutney μανιταριών
Σάλτσα γουακαμολε με αβοκάντο και μαγκο
Σάλτσα chutney μοχίτο

Παστίτσιο ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ BOLOGNESE
ΜΕ ΠΕΝΝΕΣ & ΦΥΤΙΚΗ ΜΠΕΣΑΜΕΛ

AN
V EGφυ τ ι κό
%
10 0

Πιάτα με Παστίτσιο
• Παστίτσιο με χωριάτικη σαλάτα
• Παστίτσιο με ψητά λαχανικά φούρνου
• Παστίτσιο με σαλάτα από όσπρια

Συνοδευτικές σάλτσες
•
•
•
•

Τζατζίκι vegan
Chutney από πιπεριές
Chutney καραμελωμένα κρεμμύδια και πετιμέζι
Πάστα μαυροελιάς
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GENIUS Φυτικό Μπιφτέκι
PLANT-BASED

Πιάτα με GENIUS μπιφτέκι

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
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•
•
•
•
•

Burger με γουακαμολε,τομάτα, αγγούρι, πάνω σε φρυγανισμένη ρυζοκοφρετα
Μπιφτέκι με γλυκοπατάτες, και γλυκόξινα μανιτάρια τουρσί
Burger σε ψωμάκι Vegan-cheese scones με φύτρες, λαχανικά, ντρεσινγκ miso.
Μπιφτέκια με ρύζι λαχανικών και σάλτσα ντομάτας
Μπιφτέκια με τηγανίτες πατάτες και χορτοφαγικό τυρί

Συνοδευτικές σάλτσες (sauce)
• Σάλτσα γουακαμόλε, τσίλι και φρέσκο κόλιανδρο
• Σάλτσα τσάτνευ κρεμμυδιού
• Chipotle BBQ Ντιπ

AN
V EGφυ τ ι κό
%
10 0

GENIUS Φυτικά Κεφτεδάκια
PLANT-BASED

AN
V EGφυ τ ι κό
%
10 0

Πιάτα με GENIUS κεφτεδάκια

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

•
•
•
•
•
•

Κεφτεδάκια με πατάτες τηγανίτες και μαγιονέζα vegan
Kεφτεδακια με σάλτσα ντομάτα με χυμό αμυγδάλου και ρύζι ατμού
Κεφτεδάκια με σπαγγέτι ολικής και πεστο βασιλικού
Κεφτεδάκια με δροσερά σαλατικά, ντοματινια και ελαιόλαδο με ταχίνι
Σουβλάκι με κεφτεδάκια, ντοματίνια και μανιτάρια
Αχνιστά χόρτα στον ατμό με κεφτεδάκια

Συνοδευτικές σάλτσες (sauce)
• Χούμους με αγκινάρα
• Σάλτσα πέστο λιαστής τομάτας
• Πικάντικη Σάλτσα “τυριού” Vegan
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GENIUS Φυτικό Κεμπάπ
PLANT-BASED

Πιάτα με GENIUS κεμπάπ

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
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•
•
•
•
•

Κεμπάπ με πίτα καλαμπόκι, τζατζίκι vegan, κρεμμύδι, ντομάτα, μαϊντανό
Κεμπάπ τυλιγμένο σε τορτιγια με γιαούρτι vegan σαλάτα πράσινη, ντομάτα
Κεμπάπ με κιμά από κουνουπίδι, λάχανο, καρότο, αμύγδαλα και μαρμελάδα ντομάτας
Κεμπάπ με σάλτσα γιαούρτι vegan και ρυζονάτο χορταρικών
Κεμπάπ σουβλάκι με λαχανικά σχάρας & σάλτσα γιαούρτι vegan με μέντα

Συνοδευτικές σάλτσες (sauce)
•
•
•
•

Γλυκόξινη Σάλτσα με Κάπαρη
Φάβα με Καραμελωμένα Κρεμμύδια
Τζαντζικι vegan
Σάλτσα με λεμόνι & ταχίνι

AN
V EGφυ τ ι κό
%
10 0

GENIUS Φυτικό Cordon bleu
PLANT-BASED

AN
V EGφυ τ ι κό
%
10 0

Πιάτα με GENIUS cordon bleu

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

•
•
•
•
•

Cordon bleu με πουρέ από παστινακι
Cordon bleu με Μακαρονάδα, κρέμα ηλιόσπορου και μανιτάρια
Cordon bleu λευκό ή καστανό ρύζι και σπαράγγια
Cordon bleu με λαχανικά ατμού
Cordon bleu με πατάτες τηγανιτές

Συνοδευτικές σάλτσες (sauce)
•
•
•
•

Με κέτσαπ πορτοκαλιού
Sweet chilli
Teriyaki sauce
Μανταρίνι sauce
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GENIUS Φυτικά Nuggets
PLANT-BASED

Πιάτα με GENIUS nuggets

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
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•
•
•
•
•

Nuggets με Σάλτσα ταρτάρ, vegan τυρί κρέμα και πατάτες τηγανιτές
Nuggets πάνω σε τραγανά σαλατικά και ντρεσινγκ Caesars
Nuggets με χούμους από κάστανα, πορτοκάλι και garam masala
Nuggets με μακαρονοσαλάτα
Nuggets σάντουιτς με ντομάτα, αγγούρι, καρότο τριμμένο

Συνοδευτικές σάλτσες (sauce)
• Miso βινεγκρέτ
• Ginger Dressing
• Κρεμώδες λεμονάτο ντρέσινγκ με μουστάρδα, χυμο ροδιου

AN
V EGφυ τ ι κό
%
10 0

GENIUS Φυτικά Λουκάνικα
PLANT-BASED

AN
V EGφυ τ ι κό
%
10 0

Πιάτα με GENIUS λουκάνικα

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

•
•
•
•
•

Ευκολο Σπετσοφαι με Πολυχρωμες Πιπεριες (λουκάνικο Genius)
Hot dog με λουκάνικο Genius
Λουκάνικο Genius λευκό ή καστανό ρύζι και σπαράγγια
Λουκάνικο Genius με λαχανικά ατμού
Λουκάνικο Genius με πατάτες τηγανιτές

Συνοδευτικές σάλτσες (sauce)
•
•
•
•

Με κέτσαπ πορτοκαλιού
Sweet chilli
Teriyaki sauce
Μανταρίνι sauce
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GENIUS Φυτικός Κιμάς
PLANT-BASED

Πιάτα με GENIUS κιμά

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

•
•
•
•

Γεμιστά με Κιμά Genius vegan
Μπιφτέκια (Κιμάς Genius) με πατάτες πάπρικας στον φούρνο
Κιμά Genius με σπαγγέτι ολικής
Κεφτεδάκια με δροσερά σαλατικά, ντοματινια και ελαιόλαδο με ταχίνι

Συνοδευτικές σάλτσες (sauce)
• Χούμους με αγκινάρα
• Σάλτσα πέστο λιαστής τομάτας
• Πικάντικη Σάλτσα “τυριού” Vegan
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AN
V EGφυ τ ι κό
%
10 0

GENIUS Κιμαδοπιτάκια
PLANT-BASED

AN
V EGφυ τ ι κό
%
10 0

Ποικιλίες με GENIUS κιμαδοπιτάκια

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

• Ποικιλία μπύρας με μπιφτέκι, λουκάνικο Τζουμαγιάς, τοματοκεφτέδες, sticks φέτας και κιμαδοπιτάκια
• Ποικιλία finger food με sticks κοτόπουλου πανέ, spring rolls, sticks φέτας, arancini και κιμαδοπιτάκια
• Ποικιλία BAR με μπουρεκάκια μελιτζάνας, φλογέρες με φέτα και λιαστή τομάτα, spring rollς κοτόπουλου
και κιμαδοπιτάκια
• Ethnic ποικιλία με φαλάφελ, Won Ton κοτόπουλου, arancini και κιμαδοπιτάκια

Συνοδευτικές σάλτσες (sauce)
• Σάλτσα πικάντικης τομάτας με κόλιανδρο
• Σάλτσα γουακαμόλε, τσίλι και λάιμ
• Σάλτσα sour cream και πράσινο τσίλι
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Ποικιλίες
Ποικιλίες με Ασιατικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vegetarian ποικιλία finger food με spring rolls, κολοκυθοκεφτέδες, φλογέρες με αρωματικά χόρτα και φαλάφελ
Ποικιλία BAR με spring rolls, arancini, empanadas, Τυροκροκέτες
Ποικιλία Ασιατικών ορεκτικών (spring rolls, Won Ton, samosas) με τεριγιάκι σως
Ποικιλία μπύρας με spring rolls, μπιφτέκι μοσχ., τοματοκεφτέδες και φλογέρες με τυριά και αλλαντικά
Vegetarian ποικιλία finger food µε spring rolls, samosas λαχανικών και Won Ton λαχανικών
Ποικιλία BAR (spring rolls, Won Ton κοτόπουλου, samosas) µε τεριγιάκι σως
Vegetarian ποικιλία finger food με Won Ton λαχανικών, φαλάφελ, τοματοκεφτέδες και φλογέρες με λιαστή τομάτα και φέτα
Ποικιλία BAR (spring rolls κοτόπουλου, Won Ton λαχανικών, sticks με φέτα και μπουρεκάκια μελιτζάνας)
Ποικιλία Ασιατικών ορεκτικών (spring rolls, Won Ton κοτόπουλου, samosas και φαλάφελ) με γλυκόξινη σάλτσα
και τσάτνευ μάνγκο
Ποικιλία BAR (spring rolls κοτόπουλου, Won Ton γαρίδας, samosas, φλογέρα με τυριά και αλλαντικά) με Sweet chilli sauce
και σάλτσα αβοκάντο με λάιμ
Ποικιλία θαλασσινών με τεμπούρα γαρίδας, Won Ton γαρίδας, χταποδάκι ξιδάτο, καλαμαράκια τηγανητά, μους λευκού ταραμά
και λιαστές τομάτες
Ποικιλία BAR (spring rolls, Won Ton λαχανικών, samosas, arancini, empanadas) με σάλτσα τεριγιάκι και τσάτνευ μέντας
Ποικιλία BAR (spring rolls, Won Ton λαχανικών, samosas, arancini, empanadas) με σάλτσα τεριγιάκι και τσάτνευ μέντας
Indian Vegetarian ποικιλία με ρεβύθια με κάρυ, samosas λαχανικών, μελιτζανοσαλάτα και κρεμμυδοκροκέτες

Ποικιλίες µε Τυροπουγκιά, Κροκέτες, Πατάτες γεμιστές
• Ποικιλία Ελληνικών ορεκτικών με τυροπουγκιά ή Τυροκροκέτες, τοματοκεφτέδες, κολοκυθοκεφτέδες
και sticks φέτας
• Ποικιλία μπύρας με μπιφτέκι μοσχ., λουκάνικο Τζουμαγιάς, κοτόπουλο σχάρας, κολοκυθοκεφτέδες, τυροπουγκιά
ή Τυροκροκέτες
• Ποικιλία ούζου με χταποδάκι, γαρίδες, κολοκυθοκεφτέδες, sticks φέτας, τυροπουγκιά ή Τυροκροκέτες,
τομάτα, ελιές, αγγούρι
• Ποικιλία finger food με sticks κοτόπουλου πανέ, spring rolls, φέτα σαγανάκι, κολοκυθοκεφτέδες, τυροπουγκιά
ή τυροκροκέτες
• Ελληνική ποικιλία finger food με σπανακοκροκέτες, τοματοκεφτέδες, κολοκυθοκεφτέδες και sticks φέτας
• Ποικιλία μπύρας με μπιφτέκι μοσχ., λουκάνικο Τρικάλων, κοτόπουλο πικάντικο, κολοκυθοκεφτέδες, καπνιστό τυρί
και πατάτα γεμιστή με μπέικον & τυριά
• Ποικιλία με λουκάνικα, σαλάτα coleslaw, sticks φέτας και πατάτα γεμιστή με μπέικον & τυριά
• Ποικιλία κρεατικών σχάρας με ψητές πιπεριές, τυροκαυτερή, μελιτζανοσαλάτα και πατάτα γεμιστή με μπέικον & τυριά
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Ποικιλίες με Μεσογειακά
Vegetarian ποικιλία finger food µε spring rolls, samosas λαχανικών, Won Ton λαχανικών και φαλάφελ
Ποικιλία BAR (spring rolls, Won Ton λαχανικών, samosas, φαλάφελ) µε 2 σάλτσες
Ποικιλία Ασιατικών ορεκτικών (spring rolls, Won Ton λαχανικών, samosas, φαλάφελ)
Ποικιλία με mini vegetarian burger με α) Κολοκυθοκεφτέδες με πέστο πιπεριάς β) Τοματοκεφτέδες με τυροκαυτερή
γ) Φαλάφελ με σάλτσα ταχίνι
• Ποικιλία Ελληνικών ορεκτικών µε σπανακοκροκέτες, τοµατοκεφτέδες, κολοκυθοκεφτέδες και sticks φέτας
• Ποικιλία µπύρας µε μπιφτέκι μοσχ., λουκάνικο Τζουµαγιάς, κοτόπουλο σχάρας, κολοκυθοκεφτέδες ή
τοματοκεφτέδες, καπνιστό τυρί
• Ποικιλία ούζου µε χταπόδι, γαρίδες, τοµατοκεφτέδες, κολοκυθοκεφτέδες, sticks φέτας, γραβιέρα, τοµάτα, ελιές
• Ποικιλία finger food µε sticks κοτόπουλου πανέ, spring rolls, φέτα σαγανάκι, κολοκυθοκεφτέδες ή τοματοκεφτέδες
• Ποικιλία BAR µε προσούτο, παρµεζάνα, σταφύλι, ελιές, κριτσίνια, ντιπ γκοργκοντζόλας, sticks σέλερυ και arancini
• Ιταλική ποικιλία µε προσούτο, παρµεζάνα, σύκα, σάλαµι Μιλάνου, λιαστά τοµατάκια και arancini
• Ποικιλία finger food µε sticks κοτόπουλου πανέ, spring rolls, sticks φέτας, τοµατοκεφτέδες και arancini
• Ποικιλία µπύρας µε μπιφτέκι μοσχ., λουκάνικο Τζουµαγιάς, τοµατοκεφτέδες, sticks φέτας και arancini
ή empanadas
• Ποικιλία finger food µε sticks κοτόπουλου πανέ, spring rolls, sticks φέτας, arancini και empanadas
• Ποικιλία για κρασί µε Γαλλικά τυριά, sticks φέτας, άσπρο σταφύλι, µαρµελάδα µανταρίνι, καρύδια
• Ποικιλία µπύρας µε μπιφτέκι μοσχ., λουκάνικο Τζουµαγιάς, κοτόπουλο σχάρας, sticks φέτας, καπνιστό τυρί
• Ποικιλία ούζου µε μπιφτέκι μοσχ., κοτόπουλο, χταποδάκι, γαρίδες, κολολυθοκεφτέδες, γραβιέρα, τοµάτα, ελιές,
αγγούρι
• Ποικιλία finger food µε μπιφτέκι μοσχ., sticks κοτόπουλου πανέ, spring rolls, φέτα σαγανάκι, τοµατοκεφτέδες
• Ποικιλία κρεατικών µε μπιφτέκι μοσχ., κοτόπουλο, λουκάνικο, σουβλάκι χοιρινό
• Ποικιλία µπύρας µε μπιφτέκι μοσχ., λουκάνικο Τζουµαγιάς, κοτόπουλο σχάρας, Φλογέρες με αλλαντικά & κασέριή
φλογέρες
µε αρωµατικά ή φλογέρες µε λιαστή τοµάτα, καπνιστό τυρί
• Ποικιλία ούζου µε χταποδάκι, γαρίδες, Φλογέρες με αλλαντικά & κασέριή φλογέρες µε λιαστή τοµάτα ή φλογέρες
µε λιαστή τοµάτα,
τοµατοκεφτέδες, γραβιέρα, τοµάτα, ελιές, αγγούρι
• Ποικιλία finger food µε sticks κοτόπουλου πανέ, spring rolls, φέτα σαγανάκι, Φλογέρες με αλλαντικά & κασέριή
φλογέρες
µε αρωµατικά ή φλογέρες µε λιαστή τοµάτα
• Ποικιλία Ελληνικών ορεκτικών µε φλογέρες µε αρωµατικά ή µπουρεκάκια µελιτζάνας, τοµατοκεφτέδες,
κολοκυθοκεφτέδες και sticks φέτας
• Ποικιλία για κρασί µε τυριά, αποξ. φρούτα, τσάτνευ µήλου, κριτσίνια και φλογέρες µε λιαστή τοµάτα
• Ποικιλία µπύρας µε μπιφτέκι μοσχ., λουκάνικο Τζουµαγιάς, κοτόπουλο σχάρας, µπουρεκάκια µελιτζάνας,
καπνιστό τυρί
• Ποικιλία ούζου µε, χταποδάκι, γαρίδες, µπουρεκάκια µελιτζάνας, τοµατοκεφτέδες, γραβιέρα, τοµάτα, ελιές

•
•
•
•
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Σαλάτες
Σαλάτες με Ασιατικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σαλάτα φατούς µε spring rolls λαχανικών και σάλτσα ταχίνι µε πορτοκάλι
Vegetarian σαλάτα µε φακές, µπρινουάζ λαχανικών, sweet chilli sauce, κόλιανδρο και spring rolls λαχανικών
Σαλάτα µε σπανάκι, φουντούκια, σουρίµι καβουριού, spring rolls λαχανικών και σάλτσα µάνγκο
Σαλάτα λαχανικών µε κοτόπουλο, cottage cheese, βατοµούρα, spring rolls λαχανικών και Ασιατική σάλτσα
Ασιατική σαλάτα µε φύκια wakame, φασόλια edamame και Won Ton λαχανικών ή κοτόπουλου ή samosas
λαχανικών
Δροσερή σαλάτα λαχανικών µε κάσιους, σχοινόπρασσο, Won Ton κοτόπουλου και Thai sauce
Σαλάτα mesclun µε φινόκιο τουρσί, πορτοκάλι, Won Ton γαρίδας και βινεγκρέτ µάνγκο
Πράσινη σαλάτα µε ψητό ανανά, γαρίδες, καβουρδισµένα αµύγδαλα, βινεγκρέτ µάνγκο και Won Ton γαρίδας
Ασιατική σαλάτα µε τραγανά λαχανικά, καβούρι, φρέσκο κρεµµύδι και Won Ton γαρίδας
Σαλάτα cachumbari (τοµάτα, αγγούρι, κρεµµύδι, κόλιανδρος, τσίλι) µε samosas λαχανικών
Ινδική σαλάτα µε φακές, λαχανικά, peanuts, φρέσκο κόλιανδρο και samosas λαχανικών
Ινδική σαλάτα ρεβύθια µε φρέσκα µυρωδικά και samosas λαχανικών

Σαλάτες με Φλογέρες
•
•
•
•
•
•
•
•

Φλογέρες µε λιαστή τοµάτα πάνω σε σαλάτα ρόκας µε σάλτσα σύκου µε µπαλσάµικο
Φλογέρες µε λιαστή τοµάτα πάνω σε µους αβοκάντο µε φρέσκια τοµάτα και πικάντικη σάλτσα
Φλογέρες µε λιαστή τοµάτα πάνω σε σαλάτα δηµητριακών µε φύλλα µουστάρδας και σάλτσα εσπεριδοειδών
Ελληνική χωριάτικη σαλάτα µε φλογέρες µε λιαστή τοµάτα και βινεγκρέτ βασιλικού
Ανάµικτη σαλάτα µε cranberies, κολοκυθόσπορο, φλογέρες µε λιαστή τοµάτα και αρωµατική βινεγκρέτ
Σαλάτα κινόα µε ανάµικτα λαχανικά, φρέσκο βασιλικό και φλογέρες µε λιαστή τοµάτα
Ζεστή γαριδοσαλάτα µε τοµατίνια πιπεριά, ούζο, ρόκα και φλογέρες µε λιαστή τοµάτα
Μελιτζανοσαλάτα µε ψητό φινόκιο, σπαράγγια και φλογέρες µε λιαστή τοµάτα

Σαλάτες με Κροκέτες
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ελληνική σαλάτα µε τοµατίνια, αγγούρι, ρόκα, πιπεριά, κινόα και τυροκροκέτες
Σαλάτα λαχανικών µε σωταρισµένους ξηρούς καρπούς, τυροκροκέτες και βινεγκρέτ βατόµουρο
Σαλάτα µε φακές, σταφίδες, φρέσκα λαχανικά, τυροκροκέτες και κρέµα βαλσάµικο
Σαλάτα µε βιολογικές φάκες, σέλερυ, πορτοκάλι, κροκέτα µε σπανάκι και τριµµένη φέτα
Σαλάτα µε τοµατίνια, αγγούρι, πιπεριές, ανθότυρο και σπανακοκροκέτες
Χωριάτικη σαλάτα µε κινόα, σπανακοκροκέτες και ρόκα
Σαλάτα µε τοµατίνια, µυρωδικά, arancini και βινεγκρέτ βασιλικού
Σαλάτα µε σπανάκι, πορτοκάλι, ανθότυρο, arancini και βινεγκρέτ βασιλικού
Σαλάτα λαχανικών µε µπέικον, κουκουνάρι, λιαστή τοµάτα, arancini και βινεγκρέτ µπαλσάµικο
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Σαλάτες με Φαλάφελ
•
•
•
•
•
•
•
•

Φαλάφελ πάνω σε χούµους µε ψητή κόκκινη πιπεριά και ρόκα
Φαλάφελ πάνω σε σαλάτα φατούς µε τραγανά Αραβικά πιτάκια
Φαλάφελ πάνω σε καπνιστή µελιτζανοσαλάτα µε ρόκα και τσιπς γλυκοπατάτας
Φαλάφελ πάνω σε σαλάτα αβοκάντο µε τσίλι και κόκκινα φασόλια
Χωριάτικη σαλάτα σε κυβάκια µε κατίκι, ρόκα και φαλάφελ
Σαλάτα µε κινόα, τραγανά ψιλοκοµµένα λαχανικά, φύλλα ρόκας, φαλάφελ και σάλτσα χούµους
Σαλάτα ταµπουλέχ µε φύτρα πράσσου, κάσιους, φαλάφελ και βινεγκρέτ ταχινιού
Σαλάτα µε φακές, σταφίδες, φρέσκα λαχανικά, φαλάφελ και κρέµα βαλσάµικο

Σαλάτες με Πιτάκια
•
•
•
•

Σαλάτα µε φακές, ρόκα, λιαστή τοµάτα, κατίκι και µπουρεκάκια µελιτζάνας πανέ
Σαλάτα χούµους µε ψητή πιπεριά Φλωρίνης, αραβικά πιτάκια και µπουρεκάκια µελιτζάνας πανέ
Φάβα µε καραµελωµένα κρεµµύδια, ψητά τοµατίνια και µπουρεκάκια µελιτζάνας πανέ
Γκασπάτσο τοµάτας µε µπρινουάζ από φρέσκα λαχανικά, µους φέτας και µπουρεκάκια µελιτζάνας πανέ

Σαλάτες με Τυροπροτάσεις
•
•
•
•
•

Super food salad µε cranberies, κολοκυθόσπορο, τσιπς καρύδας, sticks φέτας και βινεγκρέτ εσπεριδοειδών
Παραδοσιακή χωριάτικη σαλάτα µε κρίταµο, sticks φέτας και βινεγκρέτ βασιλικού
Ανάµικτη σαλάτα µε λιαστή τοµάτα, µπέικον, κουκουνάρι και sticks φέτας
Σαλάτα µε baby σπανάκι, λιαστή τοµάτα, κουκουνάρι, τυροπουγκιά ή τυροκροκέτες και βινεγκρέτ πορτοκάλι
Πράσινη σαλάτα µε ψητό ανανά, κοτόπουλο, φουντούκια, βινεγκρέτ πορτοκάλι και τυροπουγκιά

Σαλάτες με Κεφτέδες
•
•
•
•
•

Σαλάτα µε φακές, τοµατίνια, σέλερυ και κολοκυθοκεφτέδες
Κρητική σαλάτα µε µαυροµάτικα φασόλια, φρέσκα βότανα, ξύγαλο Κρήτης και κολοκυθοκεφτέδες
Ελληνική σαλάτα µε κινόα, τοµατίνια, αγγούρι, άγρια ρόκα, κολοκυθοκεφτέδες και τριµµένη φέτα
Ιταλική σαλάτα µε µοτσαρέλα, ρόκα, προσούτο και τραγανούς κολοκυθοκεφτέδες
Μεξικάνικη σαλάτα µε µαρούλι, καλαµπόκι, αβοκάντο, µπέικον, τσίλι και κολοκυθοκεφτέδες

Σαλάτες με Vegan
•
•
•
•
•
•

Κροκέτες με σαλάτα ceazar’s, κρουτον τορτιγιας και φυτικό σκληρό τυρί
Κροκέτες με ρυζοσαλατα, αυγά βραστά και ξηρούς καρπούς
Nuggets πάνω σε τραγανά σαλατικά και ντρεσινγκ Caesars
Nuggets με χούμους από κάστανα, πορτοκάλι και garam masala
Κεφτεδάκια με δροσερά σαλατικά, ντοματινια και ελαιόλαδο με ταχίνι
Σνίτσελ Λαχανικών με πατατοσαλάτα και αυγό βραστό με μαγιονέζα και πικλες από αγγούρι
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Πιάτα
Πιάτα με Ασιατικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Φιλέτο κοτόπουλο µε µαρµελάδα κρεµµυδιού, πουρέ σελινόριζας, σπαράγγια & spring rolls λαχανικών
Φιλέτο τσιπούρας µε λαδολέµονο πάπρικας, πατάτες ατµού και baby spring rolls λαχανικών
Ταλιατέλες κολοκυθιού µε sweet chilli sauce, σουσάµι, σχοινόπρασσο και spring rolls λαχανικών
Ψητά πορτοµπέλο µε ρόκα, µανούρι, κουκουνάρι, spring rolls λαχανικών και γλυκόξινη σάλτσα πορτοκαλιού
Μαύρη κινόα µε αβοκάντο, λαχανικά, τσάτνευ µάνγκο, spring rolls λαχανικών και κάσιους
Thai soup µε τραγανά λαχανικά, κόκκινο κάρυ και Won Ton λαχανικών
Γλυκόξινα φιλετάκια κοτόπουλου µε κάσιους, τζίντζερ και Won Ton λαχανικών
Thai soup µε τραγανά λαχανικά, κόκκινο κάρυ και Won Ton κοτόπουλου
Miso soup µε τοφού, µανιτάρια και Won Ton κοτόπουλου
Vegetarian dish µε κινόα, αποξηραµένα φρούτα, αµύγδαλα και Won Ton λαχανικών
Vegetarian dish µε αβοκάντο, φασολάκια, φύκια wakame και Won Ton λαχανικών
Vegetarian dish µε σαλάτα οσπρίων, ρόκα και Won Ton λαχανικών
Stir-fry από κινόα µε Aσιάτικα λαχανικά, οµελέτα και σπασµένα Won Ton γαρίδας
Γαρίδες σε υφές (σχάρας - τηγανητές - µους γαρίδας - Won Ton γαρίδας) σάλτσα spicy mango
Σούπα γαρίδας µε ζουλιέν λαχανικών, µπράντυ και Won Ton γαρίδας
Noodles µε χορταρικά, σάλτσα τσίλι, φρέσκο κόλιανδρο και Won Ton γαρίδας
Γαρίδες σχάρας µε πικάντικο λαδολέµονο, σπαγγέτι χορταρικών και Won Ton γαρίδας
Σπαγγέτι λαχανικών µε σόγια, φρέσκο κρεµµύδι και samosas λαχανικών
Noodles µε χορταρικά, ρεβύθια, σάλτσα τσίλι, φρέσκο κόλιανδρο και samosas λαχανικών

Πιάτα με Κρέπες
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Κρέπες μπέικον τυρί µε κρέµα βασιλικού και κρίσπι προσούτο
Κρέπες μπέικον τυρί µε κρέµα τοµάτας µε βασιλικό, ψητά σπαράγγια και chevre
Κρέπες μπέικον τυρί µε κρέµα τοµάτας µε βασιλικό, αυγό ποσέ και σχοινόπρασσο
Κρέπες μπέικον τυρί µε ραγκού άγριων µανιταριών, φύτρες πράσσου και λάδι ρόκας
Φιλέτο κοτόπουλο µε άγρια µανιτάρια τοµάτινια κονφί και κρέπα σπανάκι
Αρνάκι καρέ σε πουρέ αγκινάρας, σάλτσα µάραθου, κρέπα σπανάκι και ψητά τοµατίνια
Φιλέτο τσιπούρας γεµιστό µε γαρίδες και σχοινόπρασσο, κανελόνι (κρέπα) σπανάκι και ψητό χτένι
Κρέπα βανίλια µε βατόµουρα και αµύγδαλα
Κρέπα σοκολάτας µε µασκαρπόνε και φράουλες
Κρέπα µε κρέµα τιραµισού µε παγωτό espresso και φρούτα του δάσους
Τούρτα από κρέπες µε νουτέλα, µπανάνες και φουντούκια
Trifle µε κρέπα, κρέµα µπανάνας, τριµµένο µπισκότο και σάλτσα πικρής σοκολάτας
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κρέπες θαλασσινών µε µάραθο και σάλτσα γαρίδας
Σουφλέ από κρέπες µε κρέµα από τέσσερα τυριά, µανιτάρια και καπνιστό µπέικον
Κανελόνια (κρέπες) µε µελιτζάνα, πράσσο, κατσικίσιο τυρί και κρέµα παρµεζάνας
Κανελόνια (κρέπες) µε σπανάκι, γκοργκοντζόλα, γαρίδες και κρέµα σαµπούκας
Πίτες της στιγµής (κρέπες) στο τηγάνι µε ζαµπόν, τυρί, τοµάτα
Πίτες της στιγµής (κρέπες) στο τηγάνι µε φέτα, λιαστή τοµάτα και βασιλικό
Πίτες της στιγµής (κρέπες) στο τηγάνι µε κιµά, τσίλι, παρµεζάνα και κόλιανδρο
Πουγκάκια (κρέπες) µε κοτόπουλο, πορτσίνι, φιλαδέλφεια και θυµάρι
Πουγκάκια (κρέπες) µε γαρίδες αλά γκρεκ
Qqueasadillas (κρέπες) µε κοτόπουλο, πιπεριές και αβοκάντο

Πιάτα με Φλογέρες
•
•
•
•

Ζεστή σούπα αρακά µε δυόσµο και φλογέρα με αλλαντικά & κασέρι
Ζεστή βελουτέ πατάτας µε εστραγκόν και φλογέρα με αλλαντικά & κασέρι
Κρύα σούπα αβοκάντο µε τσίλι, µέλι, κονφί τοµάτας και φλογέρα με αλλαντικά & κασέρι
Ποτηράκι µε µους κολοκύθας, lemon grass και φλογέρα με αλλαντικά & κασέρι

Πιάτα με Κροκέτες
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Καγιανάς και κροκέτες
Μπιφτέκι μοσχ. σχάρας µε ψητή τοµάτα, σαλάτα ρόκας και τυροκροκέτες
Κοτόπουλο σχάρας µε λαδολέµονο πάπρικας, µπρόκολο και τυροκροκέτες
Rib eye σχάρας µε µους γλυκοπατάτας, κροκέτα σπανάκι και ψητά καρότα
Ψαρονέφρι σχάρας µε ψητή τοµάτα, πουρέ πατάτας µε τρούφα και σπανακοκροκέτες
Τσιπούρα σχάρας µε πουρέ φινόκιο, σπαράγγια και σπανακοκροκέτες
Μπιφτέκι μοσχ. σχάρας µε ψητή τοµάτα, σαλάτα ρόκας και σπανακοκροκέτες
Κοτόπουλο σχάρας µε λαδολέµονο πάπρικας, πατάτες τηγανητές, baby καροτα και σπανακοκροκέτες
Χοιρινό σνίτσελ µε πουρέ καρότου και τυροκροκέτες
Rib eye σχάρας µε µους γλυκοπατάτας, ψητά καρότα και τυροκροκέτες
Σουπιές κρασάτες µε σπανακοκροκέτες
Κροκέτα σπανάκι πάνω σε χούµους µε ελαιόλαδο και κουκουνάρι
Ραβιόλια µε ανθότυρο, σάλτσα τοµάτας, σπανακοκροκέτες και τριµµένη φέτα
Σαλάτα µε βιολογικές φάκες, σέλερυ, πορτοκάλι, κροκέτα µε σπανάκι και τριµµένη φέτα
Σαλάτα µε τοµατίνια, αγγούρι, πιπεριές, ανθότυρο και σπανακοκροκέτες
Χωριάτικη σαλάτα µε κινόα, σπανακοκροκέτες και ρόκα
Χοιρινό σνίτσελ µε πουρέ καρότου και σπανακοκροκέτες
Arancini πάνω σε ψητά λαχανικά µε πεκορίνο και λάδι αντζούγιας
Arancini πάνω σε µανιτάρι πορτοµπέλο µε ρόκα και παρµεζάνα
Arancini πάνω σε µελιτζανοσαλάτα µε ρόκα και τσιπς προσούτο
Arancini πάνω σε µους σελινόριζας και άγρια berries
Σούπα µπρόκολο µε καπνιστή πανσέτα, προβολόνε και arancini
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Πιάτα με Φαλάφελ
•
•
•
•

Σούπα µπακαλιάρου µε πράσινο κάρυ, γιαούρτι, φαλάφελ και τηγανητό πράσσο
Σουβλάκι Κοτόπουλου ταντούρι µε φρέσκια σαλάτα, φαλάφελ και σάλτσα γιαουρτιού
Αρνί µε τοµάτα και κύµινο, πουρέ αρακά µε δυόσµο και φαλάφελ
Φιλέτο ψαριού µε ρατατουίγ λαχανικών, φαλάφελ και σάλτσα φινόκιο και λάιµ

Πιάτα με Τυροπροτάσεις
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ζεστή σούπα αρακά µε δυόσµο και τυροπουγκιά
Κρύα σούπα τοµάτας µε µυρωδικά τυροπουγκιά και ελαιόλαδο
Κρύα σούπα ροδάκινο µε δυόσµο, τζίντζερ, τυροπουγκιά και ελαιόλαδο φρέσκιας βανίλιας
Coleslaw µε γαρίδες και καβούρι, τυροπουγκιά και µάνγκο
Τηγανιά µανιταριών µε θυµάρι, καπνιστή πανσέτα και τυροπουγκιά
Ψαρονέφρι σχάρας µε ψητή τοµάτα, πουρέ πατάτας µε τρούφα και τυροπουγκιά
Μπιφτέκι μοσχ. σχάρας µε ψητή τοµάτα, σαλάτα ρόκας και τυροπουγκιά
Κοτόπουλο σχάρας µε λαδολέµονο πάπρικας, µπρόκολο και τυροπουγκιά
Χοιρινό σνίτσελ µε πουρέ καρότου και πατάτα γεμιστή με μπέικον & τυριά
Κοτόπουλο σχάρας µε λαδολέµονο πάπρικας, µπρόκολο και πατάτα γεμιστή με μπέικον & τυριά
Μπιφτέκι μοσχ. σχάρας µε ψητή τοµάτα, σαλάτα ρόκας και πατάτα γεμιστή με μπέικον & τυριά
Ποικιλία µπύρας µε λουκάνικα, ντοµάτα, αγγούρι, γραβιέρα και πατάτα γεμιστή με μπέικον & τυριά
Πατάτα γεμιστή με μπέικον & τυριά µε σωτέ σπανάκι, αυγό ποσέ και σως µπεαρνέζ
Rib eye σχάρας µε µους γλυκοπατάτας, ψητά καρότα και τυροπουγκιά
Ριζότο αφιερωµένο στη χωριάτικη σαλάτα, µε sticks φέτας, µους δυόσµου και ταπενάντ ελιάς
Πένες µεσογειακές µε τοµατίνια, φρέσκα βότανα, sticks φέτας και νεροκάρδαµο
Πράσινα νιόκι µε σπανάκι, σάλτσα φρέσκιας τοµάτας και sticks φέτας
Σιφνιώτικη ρεβυθάδα µε sticks φέτας και µαριναρισµένη φρέσκια τοµάτα
Καπνιστή µελιτζανοσαλάτα, µε ψητά καρότα, sticks φέτας και βουβαλίσιο λουκάνικο
Αρνάκι κλέφτικο µε πιπεριές, τοµάτα, φρέσκο θυµάρι και τραγανά sticks φέτας
Μελιτζάνες σχάρας µε σάλτσα ψητής τοµάτας, σαγανάκι φέτας και φρέσκος βασιλικός
Πικάντικα µύδια σαγανάκι µε τοµάτα, ούζο και τσίλι πάνω σε φέτα σαγανάκι
Ραβιόλια µε σπανάκι και γλυκάνισο µε σάλτσα λιαστής τοµάτας πάνω σε φέτα σαγανάκι
Σαγανάκι θαλασσινών µε τοµάτα, ούζο, µάραθο και σαγανάκι φέτας
Γαρίδες σωτέ µε θυµάρι πάνω σε φέτα σαγανάκι µε σάλτσα τοµάτας και λάδι δυόσµου
Μπρουσκέτα από χωριάτικο ψωµί µε τριµµένη τοµάτα, ελιές, κάππαρη και σαγανάκι φέτας
Μελιτζάνες ιµάµ µε σαγανάκι φέτας (κοµµένο τρίγωνο από πάνω)
Πύργος από τηγανητά κεφτεδάκια µε ριγανάτη σάλτσα τοµάτας πάνω σε φέτα σαγανάκι
Τηγανιά από άγρια µανιτάρια, σαγανάκι φέτας και παστράµι Δράµας
Φέτα σαγανάκι µε µέλι και µαύρο σουσάµι
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Πιάτα με Κεφτέδες
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σολοµός σχάρας µε µαύρη κινόα, σπαράγγια, κολοκυθοκεφτέδες και σως µάνγκο
Ψητή σαρδέλα µε κουκουνάρι, µαιντάνο, µους ταραµά και κολοκυθοκεφτέδες
Μπιφτέκι από γαλοπούλα, ρόκα, ψητή τοµατα, κατίκι και κολοκυθοκεφτέδες
Αρνάκι ψητό µε πέστο ρίγανης πατάτες Σαντορίνης και κολοκυθοκεφτέδες
Μελωµένη χοιρινή πανσέτα µε πουρέ χορταρικών, σπαγγέτι καρότου και κολοκυθοκεφτέδες
Τοµατοκεφτέδες σε τσιγαριαστό σπανάκι µε σάλτσα φέτας
Σπανακόρυζο µε φινόκιο, τοµατοκεφτέδες και τριµµένη φέτα
Ψητή µελιτζάνα µε πικάντικα κρεµµύδια, µανούρι σχάρας, τοµατοκεφτέδες και κουκουνάρι
Νιόκι σπανάκι µε σάλτσα µανούρι µε λιαστή τοµάτα και τοµατοκεφτέδες
Αυγά στραπατσάδα µε απάκι, γραβιέρα και τοµατοκεφτέδες
Φιλέτο σαρδέλας µε µους ταραµά, άνηθο, φρέσκο κρεµµυδάκι και τοµατοκεφτέδες
Κοτόπουλο σχάρας µε baby πατάτες, µελιτζανοσαλάτα και τοµατοκεφτέδες
Μπιφτέκι μοσχ. σχάρας µε πουρέ βασιλικού, πίκλες καρότου και τοµατοκεφτέδες
Ψαρονέφρι πιπεράτο µε πουρέ γλυκοπατάτας, ψητά πορτοµπέλο και τοµατοκεφτέδες
Greek ριζότο µε φέτα, πιπεριά, κρεµµύδι, ελιές, γλυστρίδα και τοµατοκεφτέδες
Κριθαρότο µε γαρίδες, σπαράγγια, κατίκι Δοµοκού και τοµατοκεφτέδες

Πιάτα με Vegan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μπιφτέκι λαχανικών µε σαλάτα coleslaw και ξυνόµηλο
Μπιφτέκι λαχανικών µε καπνιστή µελιτζανοσαλάτα και τοµατίνια
Cordon bleu με πουρέ από παστινακι
Cordon bleu με Μακαρονάδα, κρέμα ηλιόσπορου και μανιτάρια
Cordon bleu λευκό ή καστανό ρύζι και σπαράγγια
Nuggets με Σάλτσα ταρτάρ, vegan τυρί κρέμα και πατάτες τηγανιτές
Kεφτεδάκια με σάλτσα ντομάτα με χυμό αμυγδάλου και ρύζι ατμού
Κεφτεδάκια με σπαγγέτι ολικής και πεστο βασιλικού
Σνίτσελ λαχανικών με πουρέ γλυκοπατάτας, παστινακι, λαχανικών και σάλτσα με φράουλα
Σνίτσελ λαχανικών με ψητά λαχανικά και chutney μήλο με ξηρούς καρπούς
Σνίτσελ λαχανικών με γλυκοπατάτες τηγανίτες και σάλτσα από γιαούρτι με ξηρούς καρπούς και φρούτα εποχιακά

63

ς
ι
ε
σ
ά
τ
ο
ρ
Π

Snacks
Σάντουιτς & Snacks με Κροκέτες
•
•
•
•
•

Vegetarian mini σουβλάκι µε σπανακοκροκέτες, ντοµάτα, αγγούρι, κρεµµύδι
Mini burger µε κατίκι Δοµοκού, µπέικον, τοµάτα και σπανακοκροκέτες
Mini vegetarian burger µε πέστο πιπεριάς Φλωρίνη, ρόκα, τοµάτα και σπανακοκροκέτες
Greek bao buns µε κροκέτα σπανάκι, γιαούρτι, τοµάτα και τηγανητά κρεµµύδια
Αραβική πίτα µε ρόκα, τοµάτα, κατίκι Δοµοκού και κροκέτα µε σπανάκι

Σάντουιτς & Snacks με Φαλάφελ
•
•
•
•
•

Mini burger µε φαλάφελ, µους ταχίνι, ρόκα, κόκκινο τσίλι κα τοµάτα
Αραβική πίτα µε φαλάφελ, πέστο πιπεριάς Φλωρίνης, φύλλα µουστάρδας και γιαούρτι
Αραβική πίτα µε ταµπουλέχ, φαλάφελ, αγγουράκι, κόλιανδρο και σάλτσα harisa
Mini µπριόζ µε φαλάφελ, χούµους, λιαστή τοµάτα, λόλα πράσινη και τριµµένο καρότο
Νηστήσιµο σουβλάκι µε φαλάφελ, ντοµάτα, αγγούρι, κρεµµύδι, χούµους

Σάντουιτς & Snacks με Μπιφτέκι λαχανικών
•
•
•
•
•
•
•
•

Burger µε µπιφτέκι λαχανικών, γουακαµόλε, τοµάτα, άϊσµπεργκ και αγγουράκι
Αραβική πίτα µε µπιφτέκι λαχανικών, πέστο πιπεριάς Φλωρίνης, φύλλα µουστάρδας και γιαούρτι
Club sandwich µε πέστο πιπεριάς Φλωρίνης, ρόκα, τοµάτα και µπιφτέκι λαχανικών
Club sandwich µε κατίκι Δοµοκού, αβοκάντο, ντοµάτα και µπιφτέκι λαχανικών
Σουβλάκι µε µπιφτέκι λαχανικών, ντοµάτα, αγγούρι, κρεµµύδι, χούµους
Portobello burger µε µπιφτέκι λαχανικών, φλοίδες παρµεζάνας, ρόκα και τοµάτα
Κυπριακή πίτα µε µελιτζανοσαλάτα, ψητό χαλούµι, µπιφτέκι λαχανικών και λιαστή τοµάτα
Κρέπα µε µπιφτέκι λαχανικών, φυτικό τυρί µε τσίλι, τοµάτα και µανιτάρια

Σάντουιτς & Snacks με Sticks φέτας
• Bao buns µε τραγανα sticks φέτας, iceberg, τοµάτα και µαγιονέζα ελιάς
• Αραβική πίτα µε καπνιστό ζαµπόν, λιαστή τοµάτα, ρόκα, µαγιονέζα βασιλικού και sticks φέτας

Σάντουιτς & Snacks με Vegan
•
•
•
•
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Κροκέτες με τσιαπατα αβοκάντο, ντομάτα, ρόκα και μαγιονέζα vegan
Κροκέτες σε σουβλάκι μπαμπού με δροσερά σαλατικά και chutney μοχίτο
Σουβλάκι με κεφτεδάκια, ντοματίνια και μανιτάρια
Nuggets σάντουιτς με ντομάτα, αγγούρι, καρότο τριμμένο
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Σάντουιτς & Snacks με Κεφτέδες
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αραβική πίτα µε πράσινη σαλάτα, τριµµένο καρότο, φυστικοβούτυρο, cottage και κολοκυθοκεφτέδες
Αραβική πίτα µε ψητό κοτόπουλο, αγγουράκι κορνισόν, µαγιονέζα, παρµεζανα και κολοκυθοκεφτέδες
Μπρουσκέτα µε παστράµι Δράµας, µανούρι, ρόκα και κολοκυθοκεφτέδες
Κουλούρι Θεσσαλονίκης µε ανεβατό Γρεβενών, τοµάτα, µαρούλι και κολοκυθοκεφτέδες
Ελληνική πίτσα µε σάλτσα λιαστής τοµάτας, φέτα, ελιές ρόκα και κολοκυθοκεφτέδες
Greek bao buns µε κολοκυθοκεφτέδες, τζατζίκι, τοµάτα και τηγανητά κρεµµύδια
Vegetarian κρέπα µε κολοκυθοκεφτέδες, µανιτάρια, τοµάτα, ρόκα και σάλτσα πιπεριάς Φλωρίνης
Κρέπα µε γαλοπούλα, γραβιέρα, κολοκυθοκεφτέδες, τοµάτα, τυροσαλάτα
Mini vegetarian burger µε πέστο πιπεριάς Φλωρίνης, ρόκα, τοµάτα και κολοκυθοκεφτέδες
Mini burger µε κατίκι Δοµοκού καπνιστή πανσέτα, τοµάτα και κολοκυθοκεφτέδες
Mini burger µε κολοκυθοκεφτέδες, καπνιστό ζαµπόν, προβολόνε και φύλλα µουστάρδας
Αραβική πίτα µε πράσινη σαλάτα, καλαµπόκι, ανθότυρο και τοµατοκεφτέδες
Τζιαπάτα µε κατίκι Δοµοκού, τοµάτα, µαρούλι και τοµατοκεφτέδες
Greek bao buns µε τοµατοκεφτέδες, τυροκαυτερή, ρόκα και παστράµι Δράµας
Mini vegetarian burger µε πέστο ρίγανης, ρόκα, σπιτικές πίκλες και τοµατοκεφτέδες
Mini burger µε τοµατοκεφτέδες, πέστο βασιλικού, κατσικίσιο τυρί και ψητή µελιτζάνα
Mini burger µε τοµατοκεφτέδες, καπνιστό ζαµπόν, προβολόνε και φύλλα µουστάρδας
Κυπριακή πίτα µε τοµατοκεφτέδες, ψητό χαλούµι, µαγιονέζα δυόσµου και ρόκα
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Μειώστε τη σπατάλη φαγητού
Η σπατάλη και η απώλεια φαγητού λόγω αδυναμίας πρόβλεψης των αναγκών αλλά και της φύρας
της παραγωγής στην κουζίνα, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να ευαισθητοποιήσει κάθε επαγγελματία
της κουζίνας.
Σύμφωνα με τους World Chefs (World Association of Chefs Societies), πρέπει παγκοσμίως
να ενισχυθούν πρωτοβουλίες που θα εμπνεύσουν καλύτερη διαχείριση του φαγητού και συνήθειες
μαγειρικής στη βιομηχανία του φαγητού με αποτέλεσμα τη λιγότερη σπατάλη.

Συμβάλλοντας σε αυτήν την προσπάθεια, ο Chef:
1) Συνεισφέρει άμεσα σε ένα καλύτερο περιβάλλον, μειώνοντας τη χρήση περιττών
πρώτων υλών και κατ’επέκταση περιττών αποβλήτων.
2) Κάνει το πρώτο βήμα και δίνει το έναυσμα για να ακολουθήσουν περισσότερες δράσεις
που θα αξιοποιήσουν αυτήν την εξοικονόμηση και θα συμβάλλουν ακόμη και στην αντιμετώπση
της παγκόσμιας πείνας.

Νικολοπούλου

υποστηρίζουμε τη δράση μείωσης του πεταμένου φαγητού
Στη
και βοηθάμε εσάς, να δημιουργήσετε με τα προϊόντα μας δεκάδες συνταγές ώστε να:

 χρησιμοποιείτε ακριβώς την ποσότητα που χρειάζεστε κάθε φορά
 αποφεύγετε τη σπατάλη πολλών πρώτων υλών
 εξασφαλίζετε πάντα σταθερότητα στη γεύση και την ποιότητα

66

Οι Chefs είναι αυτοί που με μικρές αλλαγές
μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά!!!

Ευχαριστήριο
Σας ευχαριστούμε αρχικά για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στα προϊόντα μας,
στην ποιότητα και τη σταθερότητα της γεύσης τους.
Επίσης, για την υποστήριξη και την ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής και
βιομηχανίας. Επιλέγοντας προϊόντα Νικολοπούλου στηρίζετε έμπρακτα μια
ελληνική εταιρεία αλλά και κατ’επέκταση την ελληνική παραγωγή καθώς
αγοράζουμε καθημερινά φρέσκα λαχανικά ελληνικής παραγωγής για την
παραγωγή των προϊόντων μας.
Τέλος σας ευχαριστούμε για την αμοιβαία συνεργασία μας και το αμοιβαίο κλίμα
εμπιστοσύνης που επικρατεί μεταξύ της Νικολοπούλου και των πελάτών της,
και είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε την κάθε κριτική σας που θα βελτιώσει τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.

Με εκτίμηση,
Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας.
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Follow Us
Nikolopoulou - frozen foods , Veganact
nikolopoulou_frozenfoods , veganactgr

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΕ
Στυλιανού Γονατά 40, Περιστέρι, 12133, Αττική
τηλ: 210 5151082 | fax: 210 5140593
e-mail: take@otenet.gr
www.nikolopouloufoods.gr | www.veganact.gr

