KAZBA
CAFÉ – BAR – KOUZINA
TEL: 22990-76800 , 694 4570726

Προσφορά για εκδήλωση

Με την προσέλευση των καλεσμένων στο χώρο θα τους προσφέρεται από το bar δροσιστικό mocktail για
καλωσόρισμα.
Στην συνέχεια θα σερβιριστούν στα τραπέζια τα εξής:
Σαλάτες
-νησιώτικη σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι, κρίθινο παξυμάδι, ελιές, φέτα και κρίταμο
-ρολλάκια με μελωμένο κατσικίσιο τυρί, μαρούλι, ρόκα, σταφίδες, κουκουνάρι και vinaigrette βαλσάμικου
Ορεκτικά
-γραβιέρα νάξου ψητή με μέλι, νιφάδες βρώμης και ηλιόσπορους
-σπείρες από toltilla με λαχανικά, γαλοπούλα και τυρί philadelphia
-spring rolls με ginger και λαχανικά
Κυρίως
-ψαρονέφρι γεμιστό με καπνιστό τυρί και σύκο, γαρνιρισμένο με πέστο λιαστής ντομάτας και πατάτες baby
(ατομικό)

Μετά την ώρα του φαγητού θα σερβιριστεί ατομικό γλυκό (cheesecake) και πιατέλες με φρούτα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης θα σερβίρονται κρασί (σαββατιανό , μερλό ) , αναψυκτικά, μπύρα, ούζο,
χυμοί για απεριόριστη κατανάλωση .

*Οποιαδήποτε αλλαγή είναι εφικτή κατόπιν συνεννόησης.
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Προσφορά για εκδήλωση

Με την προσέλευση των καλεσμένων στο χώρο θα τους προσφέρεται από το bar moschato d'asti για
καλωσόρισμα.
Στην συνέχεια και για όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης οι σερβιτόροι θα περιφέρονται στο χώρο με πιατέλες
προσφέροντας τα παρακάτω:
-tapas caprese
-σπείρες tortillas με γαλοπούλα και τυρί philadelphia
-καναπεδάκια με προσούτο και αβοκάντο
-ντακάκια κρητικά με ανθότυρο και κάπαρη
-spring rolls με ginger και λαχανικά
-μπιφτεκάκια από μοσχαρίσιο κιμά
-mini burgers
-φέτες από χειροποίητο καπνιστό λουκάνικο με μουστάρδα
-τραγανές μπουκιές από κοτόπουλο με δημητριακά
-mini sticks με χοιρινό και δαμάσκηνο

Κατα τη διάρκεια του φαγητού θα στηθεί stand με fajitas με γέμιση (επιλογή μοσχάρι ή κοτόπουλο) και θα
σερβίρει για τουλάχιστον μία ωρα.

Μετά την ώρα του φαγητού θα στηθεί μπουφές με γλυκά mini glass με τα εξής: tiramissu, cheesecake, chocolate &
rasberry mousse, και θα στηθεί stand με παγωτό χωνάκι (2 γεύσεις)

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης θα σερβίρονται αναψυκτικά, μπύρα, ούζο, χυμοί για απεριόριστη
κατανάλωση .
Από το bar οι καλεσμένοι θα μπορούν επίσης να σερβιριστούν αλκοολούχα ποτά και cocktails τα οποία θα έχουν
επιλεχθεί από εσάς και θα έχουμε προσυμφωνήσει αναλόγως με τις προτιμήσεις σας.

*Οποιαδήποτε αλλαγή είναι εφικτή κατόπιν συνεννόησης.
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Προσφορά για εκδήλωση

Με την προσέλευση των καλεσμένων στο χώρο θα τους προσφέρεται από το bar δροσιστικό mocktail για
καλωσόρισμα.
Στην συνέχεια θα ανοιχτεί μπουφές με τα παρακάτω:
-tapas caprese
-σπείρες τορτίγιας με λαχανικά,γαλοπούλα και κρέμα τυριού
-spring rolls με ginger και λαχανικά
-δροσερή σαλάτα με ρολλάκια ρυζόφυλου με κατσικίσιο τυρί και μέλι ,μαρούλι , iceberg , ρόκα, κουκουνάρι και
σταφίδες
-σαλάτα νησιώτικη με ντομάτα , αγγούρι , φέτα , παξυμάδι κρίθινο και κρίταμο
-σουφλέ ζυμαρικών με λαχανικά
-πατάτες φούρνου
-ρύζι basmati
-μπιφτεκάκια από μοσχαρίσιο κιμά
-φιλετάκια κοτόπουλο με σάλτσα μουστάρδας
-φιλετάκια χοιρινά με σάλτσα cranberry

Μετά την ώρα του φαγητού θα στηθεί μπουφές με γλυκά (tiramissu, cheesecake), φρούτα και stand με παγωτό
χωνάκι (2 γεύσεις)

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης θα σερβίρονται κρασί (σαββατιανό , μερλό ) , αναψυκτικά, μπύρα, ούζο,
χυμοί για απεριόριστη κατανάλωση .

*Οποιαδήποτε αλλαγή είναι εφικτή κατόπιν συνεννόησης.

