ΜΙΝΙ ΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΚΡΥΕΣ ΜΠΟΥΚΙΕΣ

ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΑ

Λιβανέζικη πίτα τυλιγμένη με ζαμπόν και κρέμα
τυριού
Λιβανέζικη πίτα τυλιγμένη με μοτσαρέλα και
σάλτσα βασιλικού
Λιβανέζικη πίτα τυλιγμένη με κρέμα τυριού και
σάλτσα βασιλικού
Σαντουιτσάκι 1/4 γαλοπούλα και τυρί χαμηλών
λιπαρών σε φέτες ψωμιού ολικής αλέσεως
Σαντουιτσάκι κοτόπουλο σε λιβανέζικη πίττα με
σάλτσα κάρυ, ντομάτα και μαρούλι
Σαντουιτσάκι 1/4 με τόνο, μαγιονέζα, καλαμπόκι,
αγγουράκι, μαρούλι, πιπέρι πράσινο σε φέτες
ψωμιού ολικής αλέσεως
Σαντουιτσάκι 1/4 γαλοπούλα σε φέτες ψωμιού
ολικής αλέσεως
Σαντουιτσάκι 1/4 ζαμπόν σε φέτες ψωμιού
Σαντουιτσάκι 1/4 τυρί σε φέτες ψωμιού
Σαντουιτσάκι 1/4 χαμ και τυρί σε φέτες ψωμιού

Σαμόζες
Ανοιξιάτικα ρολάκια (συνοδεύονται με γλυκόξινη
σάλτσα)
Κούπα μανιτάρι κοκτέιλ
Κούπα μανιτάρι μπουκιές (με το κιλό)

ΤΥΡΟΝΟΣΤΙΜΙΕΣ
Μπαστουνάκια μοτσαρέλας
Τυρομπουκιές

ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
Ψαρομπουκιές
Καβουροκεφτέδες
Γαρίδα πανέ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΜΥΡΑ
Με σφολιάτα
Λουκανικόπιτα Κοκτέιλ
Σουφλέ Κοκτέιλ
Τυρόπιτα Κοκτέιλ
Μηλόπιτα Κοκτέιλ

ΚΡΕΑΤΙΚΑ

Με ζύμη
Ελιωτή Κοκτέιλ
Πίτσα Κοκτέιλ
Σπανακόπιτα Κοκτέιλ
Φλαούνα Κοκτέιλ
Χαλουμωτή Κοκτέιλ
Πάρτυ Πίτσα (72 τεμάχια)

Σουβλάκι κοτόπουλο Ριγανάτο (2 στο ξυλάκι) *
Μπουκιές κοτόπουλο (nuggets)
Μίνι κεφτεδάκια (στρογγυλά)
Μίνι χάμπουργκερ σε φραντζολάκι
Ρόστο χοιρινό σε φραντζολάκι – επιλογή από
σάλτσα μήλου ή μουστάρδας
Φτερούγες κοτόπουλου
Κούπα Κιμά κοκτέιλ
Κούπα Κιμά μπουκιές - με το κιλό
Λαχματζιούν

Άλλα
Ελιωτή Παραδοσιακή Κοκτέιλ
Τιμή ανά κιλό - 25 με 27 κομμάτια στο κιλό

ΓΛΥΚΑ

ΠΑΤΑΤΟΛΙΧΟΥΔΙΕΣ
Πατατούλες Φατσούλες
Πατάτες Wedges

Μίνι εκλέρ
Μίνι κοκ
Μίνι τρούφες
Μίνι τάρτες
Δάκτυλα (με το κιλό)
Μπουρέκια αναρής ή με σιμιγδάλι (με το κιλό)
Τρίγωνα Πανοράματος
Χορτοφαγικό

Αυστηρά Χορτοφαγικό

ΜΙΝΙ ΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους πιο κάτω τρόπους
τοποθέτησης των ζεστών και κρύων εδεσμάτων
αλλά και των γλυκών της παραγγελίας σας:
• Τοποθέτηση σε μεγάλο ή μικρό δίσκο
πολλαπλής χρήσης με καπάκι.
Για κάθε δίσκο, η χρέωση είναι €3.50
και €2.00 αντίστοιχα

• Τοποθέτηση σε δικά σας σκεύη, τα οποία θα πρέπει
να έχετε μαζί σας κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας
• Τοποθέτηση σε πλαστικούς δίσκους
των Φούρνων Ζορπάς για μετέπειτα μεταφορά
σε δικά σας σκεύη στον δικό σας χώρο

