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ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ
ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ :

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ :

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠO LA FOURCHETTE:

ΑΤΟΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:

ΩΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ/ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-MAIL:

ΚΙΝΗΤΟ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΟΡΕΚΤΙΚΑ

Minimum Ποσότητα

Ρολάκια με καπνιστό σολομό, φινόκιο, κινόα, κρέμα αβοκάντο, λεμόνι και ταχίνι (τεμ. 4/μερ.)

6 μερ.

Τα δώρα της βροχής, ψητά μανιτάρια γεμιστά με κάστανο, σπανάκι, καπνιστή γαλοπούλα και
flakes παρμεζάνας γκρατινέ (τεμ. 5/μερίδα)

3 μερ.

Τυρόπιτα πολίτικη με κανταϊφι

6 μερ.

Πίτα Καισαρείας με παστουρμά και λιαστή ντομάτα

6 μερ.

Τάρτα από καπνιστό σολωμό μπρόκολο και τυρί Φιλαδέλφεια

6 μερ.

Λαχανοντολμάδες αυγολέμονο

6 μερ.

Σούπα κρέμα γλυκοκολοκύθας με ψιλοκομμένο κάστανο

6 μερ.

ΠΛΑΤΩ ΤΥΡΙΩΝ
Κεφαλογραβιέρα Αμφιλοχίας, Μανούρι Ελασσόνας, Παρμεζάνα Reggiano, Καπνιστό Μετσόβου
και Μπλε Τυρί Δανίας (συνοδεύονται από σουσαμένια κριτσίνια, φρέσκα και αποξηραμένα
φρούτα) (κιλό)
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Minimum Ποσότητα
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ΣΑΛΑΤΕΣ

Minimum Ποσότητα

Σαλάτα Πολίτικη μαριναρισμένο λάχανο-καρότο-σέλινο-τρίχρωμες πιπεριές και κορνισιόν από
αγγουράκι τουρσί-κάπαρη και μουστάρδα (6 άτομα / τεμ.)
Σαλάτα με άγρια ρόκα, φρέσκα φύλλα σαλάτας, προσούτο, ξερά φρούτα & βινεγκρέτ από ρόδι (6
άτομα / τεμ.)
Σαλάτα με τρυφερό σπανάκι, φύλλα βαλεριάνας, ρόκα, καπνιστή γαλοπούλα, ψητό μανούρι και
βινεγκρέτ μελιού (6 άτομα / τεμ.)
Σαλάτα 3 Μάγων, τριλογία μεσογειακών λαχανικών με φυστίκια κάσιους, μαύρη σταφίδα, πέρλες
ροδιού και βινεγκρέτ από ρόδι (6 άτομα / τεμ.)

Minimum Ποσότητα

RISOTTO
Αραβικό ρύζι με σταφίδες, κουκουνάρι, λαχανικά και σόγια
Ριζότο με κρόκο Κοζάνης γαρίδες και απόσταγμα ούζου

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ

4 μερ.
4 μερ.
Minimum Ποσότητα

Κουραμπιέδες (κιλό)
Μελομακάρονα (κιλό)
Χριστουγεννιάτικος κορμός με κάστανο (6 άτομα / τεμ. / 1,2kg)
Μανταρίνια με μους εσπεριδοειδών & φρούτα του δάσους (τεμάχιο)
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ΠΙΑΤΑ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ

Minimum Ποσότητα

Γαλοπούλα ψημένη στη γάστρα με παραδοσιακή γέμιση

4 κιλά

Γoυρουνοπούλα με ψητά κυδώνια και ψητές πατάτες

6 κιλά

Μενταγιόν από καρέ χοιρινό, καραμελωμένο με μέλι θυμαρίσιο & γαρύφαλλο

4 κιλά

Ψαρονέφρι μαγειρεμένο με πετιμέζι, κυδώνι & κάστανο

6 μερ.

Χοιρινό με πρασοσέλινο

6 μερ.

Φιλέτο από μοσχάρι με σως μαδέρα και μανιτάρια

6 μερ.

Αρνάκι στο χαρτί με γραβιέρα και σκόρδο

6 μερ.

Κοτόπουλο με chatney πορτοκαλιού και ρύζι μπασμάτι

6 μερ.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΙΑΤΩΝ

Minimum Ποσότητα

Πατάτες Baby με αποξηραμένα μπαχαρικά (μερίδα)

6 μερ.

Πουρές γλυκοπατάτας (μερίδα)
Πουρές κάστανου (μερίδα)

6 μερ.
6 μερ.

Παρατηρήσεις:
1. Χρόνος παραγγελίας: τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την παραλαβή.
2. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν μεταφορικά, αφορούν ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟ CATERING (Λ. Λαυρίου 226).
3. Η παράδοση στο χώρο σας, επιβαρύνεται ανάλογα με την απόσταση και αν μεσολαβούν διόδια (από 15€).
4. Η ελάχιστη παραγγελία που δεχόμαστε είναι: 6 (έξι) μερίδες.

3/3

