
 
1 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

Παραδοσιακές συνταγές 

 

Γαλοπούλα γεμιστή με κιμά, κάστανα, σταφίδες & κουκουνάρι (10 μερ/min) 

Συνοδεύεται  από πατάτες φούρνου, βερίκοκα  &  δαμάσκηνα γλασέ 

  

€ 14,50/μερ 

 

 

Γουρουνόπουλο γάλακτος ψημένο στο φούρνο με ξινόμηλα &  πετιμέζι 

(min 8 κιλ) 

  

  

€ 28,00/κιλό 

*Virginia Ham με μαύρη ζάχαρη, ανανά & γαρίφαλο,  

Συνοδεύεται από πουρέ καρότου & πατάτες βουτύρου  (min 4 κιλά) 

 € 32,00/κιλό 

  

  

Foie Gras & Terrines  

  

Τερίνα φρέσκου foie gras με τη συνταγή του Chef μας  

Συνοδεία από ψωμάκι brioche & chutney 

 

€19,50/(100 gr) 

Τερίνα καπνιστού σολομού  με sauce γιαουρτιού (για 6-8 άτομα) 

 
€ 42,00 

Τερίνα φακής με μαρμελάδα ντομάτας 

 (για 6-8 άτομα) 

 

€ 30,00 

 

Pain Surprise 
Στρογγυλές μπόμπες από λευκό ψωμί brioche  
Τετράγωνη (32 τμχ μόνο) από λευκό  ψωμί brioche ή μαύρο ψωμί ολικής 

Μικρή 
(32 τμχ) 

Μεγάλη (64 
τμχ) 

 

Γλυκιά… Brioche κακάο με κρέμα μασκαρπόνε, oreo biscuits & 

φράουλες 

€ 40,00 € 60,00 

Ζαμπόν μπούτι-Τυρί Emmental- αρωματικό βούτυρο € 35,00 € 59,00 

Αυγό-Ντομάτα- αρωματικό βούτυρο 
 

€ 35,00 € 59,00 

Ροκφόρ- Μαρούλι € 35,00 € 59,00 

Γαλοπούλα (βραστή ή καπνιστή)- Γραβιέρα-μαρούλι – αρωματικό 

βούτυρο 

€ 35,00 € 59,00 

Delivery List 
                 2019-20 
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Κοτόπουλο σαλάτα- Μαρούλι- σπιτική μαγιονέζα € 35,00 € 59,00 

Προσούτο Πάρμας- Ρόκα & παρμεζάνα € 40,00 € 68,00 

Καπνιστός Σολομός Νορβηγίας με cream cheese 
 

€ 45,00 € 79,00 

   

Plateau Λαχανικά- Τυριά- Αλλαντικά- Θαλασσινά  

 

Συνοδεύεται με ψωμάκια brioche & κριτσινάκια   

Τυριά Ποικιλία από εκλεκτά Ελληνικά & Εισαγόμενα Τυριά                               

(6 διαφορετικά είδη), (Για 6-8 άτομα) 

 

€ 32,00 plateau 

Αλλαντικά  Ποικιλία από  εκλεκτά Ελληνικά & Εισαγόμενα Αλλαντικά 

(6 διαφορετικά είδη), (Για 6-8 άτομα) 

 

€ 32,00 plateau 

Τριλογία σολομού 

Σολομός Balik, Marine & Καπνιστός..συνοδεύονται με αυγό βραστό, 

κάπαρη, σάλτσα γλυκιάς μουστάρδας, βουτυρομένα ψωμάκια 

pumpernickel (για 8-10 άτομα) 

€ 55,00 Plateau/ 

300 γρ 

Parfait σολομού dip με ckrackers, crostini & λαχανικά (για 6-8 άτομα) 

 

€ 40,00 Plateau/ 

500 γρ 

Από τον κρύο buffet… (minimum 4 μερίδες)  

   

Σπιτική Ρώσικη σαλάτα με τη συνταγή του Menoo, 250 γρ € 7,50 μερ. 

Ταραμοσαλάτα, 250 γρ € 6,00 μερ. 

Μελιτζανοσαλάτα 250 γρ € 6,00 μερ. 

Guacamole 250 γρ € 6,50 μερ. 

Σολομός marine, με μικρές πατάτες ατμού και σάλτσα γλυκιάς 

μουστάρδας 

€ 13,00 μερ. 

«Αθηναϊκή by Platis» με καβούρι & γαρίδες ,σπιτική μαγιονέζα και 

λαχανικά 

€ 15,00 μερ. 

Πατάτες Pailles    € 4,50 μερ. 

Nachos € 4,00 μερ. 
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Σαλάτες (minimum 6 μερίδες) 

   
Προσθέστε στη σαλάτα σας:  

καπνιστό σολομό (€5), ψητό(€3),  κοτόπουλο (€3), γαρίδες βραστές (€8), κατσικίσιο τυρί chevre (€4) 
   

«Σαλάτα Βαλεριάνα», Σαλάτα βαλεριάνα και σπανάκι, με μανούρι, 

κουκουνάρι, λιαστή ντομάτα και σπαράγγια σε βινεγκρέτ 

ρόδι/βαλσάμικο 

 

€ 9,00 ανά μερ. 

«Merry Berry» , Σπανάκι και ρόκα με φρέσκα μούρα, αμύγδαλα και 

Gorgonzola dolce latte με βινεγκρετ μανταρινι 

 

€ 12,00 ανά μερ. 

«Σαλάτα Waldorf», με λευκό λάχανο, ξινόμηλο, ρόδι και καρύδια 

 

€ 8,00 ανά μερ. 

«Πράσινη σαλάτα», με μαριναρισμένα παντζάρια, κατσικίσιο τυρί, 

κάσιους, νάτσος και βινεγκρέτ γιαούρτι/βατόμουρο 

 

€ 9,50 ανά μερ. 

«Quinoa» με ντομάτα, αγγούρι, φρέσκο κρεμμυδάκι, πολύχρωμες 

πιπεριές, τυρί φέτα και βινεγκρέτ από μηλόξυδο  

 

€ 12,50 ανά μερ. 

«Σαλάτα Μenoo» με μικρόφυλλα σαλατικά, φλοίδες παρμεζάνα, 

ντοματίνια και βινεγκρέτ lemongrass 

 

€ 9,50 ανά μερ. 

«Nicoise » με σαλάτα mesclun,κιτρινόπτερο τόνο tataki,πράσινα 

φασολάκια, ντομάτα, αυγό, ελιές, πατάτα και vinaigrette 

μουσταρδας 

 

€ 15,00 ανά μερ. 

 «Tabbouleh» με πλιγούρι και μυρωδικά  € 9,50 ανά μερ. 

«Caesar’s»,με iceberg,παρμεζάνα, κρουτόν και μανιτάρια σε 

κρούστα μυρωδικών 

 

€ 11,00 ανά μερ. 

«Caprese  Burattina» πολύχρωμα ντοματίνια με φρέσκια burattina 

φύλλα βασιλικού και baby ρόκα 

 

€ 13,00 ανά μερ. 

«Μαύρες φακές Beluga» με καπνιστό σολομό, ανθότυρο και 

λαχανικά 

 

€ 14,00 ανά μερ. 

   

Σούπες  (min 6 μερίδες) 
   

Κρέμα κάστανο με άρωμα τρούφας € 9,00 μερ. 

Βελουτέ κολοκύθας € 8,00 μερ. 

Bisque καραβίδας € 12,00 μερ. 

Βελουτέ Parmentier από πατάτα & πράσο € 8,00 μερ. 
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Τάρτες – Quiches - Πίτες 
 (4 μερ.) (8 μερ.)   

Quiche Lorraine classic με prosciutto cotto € 17,50 € 32,00 

Quiche με πράσσο € 17,50 € 32,00 

Quiche με σπανάκι και ντοματίνια € 17,50 € 32,00 

Quiche με μανιτάρια € 17,50 € 32,00 

Quiche με κατσικίσιο τυρί Chevre και αχλάδι € 20,00 € 38,00 

Quiche με σολομό και ρόκα € 22,00 € 42,00 

Christmas Quiche με κιμά, κάστανα, κουκουνάρι και σταφίδες € 22,00 € 42,00 

Χορτόπιτα με άγρια χόρτα, μυρωδικά & ξινομυζήθρα   € 17,50 € 32,00 

Κοτόπιτα με πράσο € 17,50 € 32,00 

Τάρτα με κίτρινη κολοκύθα, σταφίδες & τυρί Μετσόβου € 17,50 € 32,00 

Χωριάτικη στρογγυλή κρεμμυδόπιτα με πράσο  € 17,50 € 32,00 

   

Pasta - Κρέπες (minimum 6 μερίδες) 

(κρέπες 2τμχ/μερ, Caneloni  3τμχ/μερ, Ραβιόλια 7τμχ/μερ)   

Κρέπες Florentine με σπανάκι €  7,50 μερ. 

Κρέπες ζαμπόν & τυρί €  8,50 μερ. 

Κρέπες με 4 τυριά € 8,50 μερ. 

Κρέπες με φρέσκο & καπνιστό σολομό & σπανάκι €  11,00 μερ. 

Lasagne με σάλτσα μανιταριών Forestier al Forno €  9,50 μερ. 

Caneloni με κιμά, μανιτάρια με τρούφα και κρέμα παρμεζάνα €  11,00 μερ. 

 

 

 

  

O Chef Σας Προτείνει..... (minimum 8 μερίδες)  
 
 

Ποπιέτες φρέσκου σολομού με λαχανικά julienne & sauce beurre 

blanc 

   

 

€ 17,50 

 

μερ. 

Γαρίδες Americaine  με άγριο ρύζι (8τμχ/μρδ) 

 

€ 18,50 μερ. 

Φιλέτο γλώσσας σε σάλτσα vin-blanc με baby λαχανικά και 

μυρωδικά 

 

€ 32,00 μερ. 

Φιλέτο μυλοκόπι σωτέ, με λαχανικά ατμού, σάλτσα μυρωδικών με 

Κρόκο Κοζάνης και με ρύζι μπασμάτι 

€ 17,00 μερ. 
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Λαχανοντολμάδες με σπιτικό αυγολέμονο (4τμχ/μρδ) 

 

€ 8,80 μερ. 

Ντολμαδάκια αμπελόφυλλο με αυγολέμονο (10τμχ/μρδ) 

 

€ 13,00 μερ. 

Tartiflette de Reblochon με αχλάδι και Parma ham 

 

€ 10,00 μερ. 

Μοσχαράκι Βourguignon με μικρά κρεμμυδάκια και μανιτάρια, 

σερβίρεται με πουρέ «Joel Robouchon» 

 

€ 13,50 μερ. 

Short rib μοσχαρίσια ψημένα με κρασί ξινόμαυρο και δεντρολίβανο, 

σερβίρονται με πατάτες baby σωτέ και σπανάκι ή πουρέ “Joel 

Robouchon” 

 

€ 17,00 μερ. 

Κατσικάκι γάλακτος φρικασέ με χόρτα εποχής 

 

€ 14,00 μερ. 

Gigot d’Agneau..μπούτι αρνίσιο ψητό σε γλάσο από πετιμέζι με 

δεντρολίβανο.. Πατάτες ψητές, μανιτάρια γλασέ και jus μουστάρδας 

(6 ατομα) 

 

€ 15,00 μερ. 

Κοτόπουλο Μιλανέζ με κλασσικό πιλάφι 

 

€11,00 μερ. 

Κοτόπουλο sweet & sour με ανανά,πιπεριές & bamboo 

 

€12,00 μερ. 

Χοιρινό κότσι ψημένο με θυμάρι,μέλι και μουστάρδα, σερβίρεται με 

ξινολάχανο και βουτυράτες πατάτες ψητές με τη φλούδα 

 

€12,00 μερ. 

Xοιρινό με δαμάσκηνα σε κόκκινο κρασί, σερβίρεται με ρύζι basmati 

 

€ 9,00 μερ. 

Φιλέτο χοιρινό με σάλτσα άγριων μανιταριών Forestier και πατάτες 

fondant 

 

€ 12,00 μερ. 

Roast beef με sauce Bearnaise, λαχανικά στον ατμό και πατάτες rate 

 

€ 12,00 μερ. 

Σολομός «en croute Florentine» με σπανάκι και αυγό σε σπιτική 

σφολιάτα ( 8 μερ. Min) 

Σερβίρεται με σπαράγγια και πατάτες ατμού Hollandaise 

 

€ 22,00 μερ. 

Μοσχαρίσιο Brisket Black Angus σε αργό φούρνο, με γλάσο BBQ. 

Σερβίρεται με πουρέ γλυκοπατάτας και λαχανάκια Βρυξελλών σοτέ με 

χουρμάδες 

 

€ 13,00 μερ. 

Πάπια « Al’ orange» (4 μερ. min) Σερβίρεται με ρύζι  jasmine και stir fry 

μπρόκολο και καρότο 

 

€ 16,50 μερ. 

Τούρτα « Magret de canard@ the Ritz hotel» (4 μερ. min) Γαλλική 

σπεσιαλιτέ με στήθος πάπιας,foie gras ,κιμά, μανιτάρια και Cognac. 

Σερβίρεται με σάλτσα Perigueux από μαύρες τρούφες και πράσινη 

σαλάτα. 

 

€ 42,00 μερ. 
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Christmas Sweet Treats 

   

Μελομακάρονα Μίνι € 28,00 κιλό 

Κουραμπιέδες Μίνι € 28,00 κιλό 

Βασιλόπιτα € 18,00 κιλό 

Φρουτοσαλάτα με φρέσκα και εξωτικά φρούτα εποχής, με ξηρούς 

καρπούς και καραμελωμένες πορτοκαλόφλουδες (8 μρδ) 

€ 35,00 κιλό 

Noel Gateaux  bitter σοκολάτας € 18,00 κιλό 

Κορμός σοκολάτας  με κρέμα κάστανο € 32,00 κιλό 

Κορμός πραλίνα αμυγδάλου και mousse καραμέλα € 32,00 κιλό 

Αστέρι Χριστουγέννων “Black Forest” € 32,00 κιλό 

Christmas cake € 18,00 κιλό 

Πέταλο Πρωτοχρονίας με γεύση care au chocolat € 32,00 κιλό 

Mini  Pavlova με κόκκινο βατόμουρο € 45,00 κιλό 

Mini Μont Blanc με κρέμα κάστανο € 45,00 κιλό 

Mini σουδάκια & Εκλεράκια € 45,00 κιλό 

Ταρτάκια με σοκολάτα bitter / lemon pie / πραλίνα φουντουκιού € 42,00 κιλό 

St Honore  σε φωλιά καραμέλας (8 μρδ) Τούρτα & Παγωτό € 45,00 κιλό 

Soufflé  Glacé  με Grand Marnier (12 μερίδες σε μπολ) € 55,00 μπολ 

Mont Blanc Classique (κάστανο & μαρέγκα)   € 32,00 κιλό 

Poires Bourdaloue  με φιστίκια Αιγίνης, κονιάκ και  crème Anglaise (8μρδ) € 42,00 μπολ 

Mousse πορτοκάλι με καραμελωμένες πορτοκαλόφλουδες (8μρδ) € 35,00 μπολ 

Mousse καραμέλας με πικρή σοκολάτα και γλυκά ποπ-κον € 27,50 μπολ 

Σοκολάτα bitter σε βάση γκοφρέτας  € 32,00 Κιλό 

Μωσαϊκό με αποξηραμένα φρούτα και μπισκότα € 27,50 κιλό 

Marengata mocca espresso  € 27,50 κιλό 

Pavlova με κόκκινα φρούτα του δάσους και κρέμα legere € 38,00 κιλό 

Souffle Glace με  Drambuie & sauce πορτοκάλι € 32,00 κιλό 

Τερίνα κρέμα καραμελέ με compote αποξηραμένων φρούτων, σε γλυκό 

κρασί Samos Anthemis 

€ 32,00 κιλό 

Carrot cake  με γλάσο Philadelphia  και καραμελωμένα καρύδια pecan € 32,00 κιλό 
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Finger Food Collection 
Classic  

€12,00 κατ’άτομο 
 

Splendid  
€16,00 κατ’άτομο 

 

Fancy  
€20,00 κατ’άτομο 

 
Minimum 25 άτομα- 

8 τεμάχια κατ’άτομο (Κρύα) 
 

Minimum 25 άτομα- 
12 τεμάχια κατ’άτομο (Κρύα/Ζεστά) 

 

Minimum 25 άτομα- 
16 τεμάχια 

κατ’άτομο(Κρύα/Ζεστά) 
 

Pain Surprise με καπνιστή γαλοπούλα 
& Γραβιέρα Τραχειάς 

 

Pain Surprise με ζαμπόν 
& τυρί Emmental 

 

Mini choux με mousse foie gras, 
αλατισμένη καραμέλα & 

φουντούκια 
Ταρτάκι με γαριδοσαλάτα 

 
Blini με καπνιστό σολομό 

 
Mini μπιφτεκάκια γαλοπούλας 

 
Mini πατατούλες με μελιτζανοσαλάτα 

& απάκι 
 

Mini Cordon bleu 
 

Σουβλάκι από μοσχαράκι 
γάλακτος & sauce Béarnaise 

 
Μίνι éclair με καπνιστό σολομό, 

κρέμα λεμονιού & iceberg 
 

Lollipop ντοματίνι με μοτσαρέλα 
bocconcini & ρόκα 

 

Κοτόπουλο πανέ με αμύγδαλα & 
ντιπ παρμεζάνας 

 
Vol-Au-vent με κατσικίσιο τυρί Chevre 

& μαρμελάδα ντομάτας 
 

Mini Σφολιάτα με καβουροσαλάτα 
 

Pain Surprise τετράγωνο σε ψωμί 
σικαλής με καπνιστό σολομό 

Νορβηγίας 
 

Χορτοπιτάκια με άγρια χόρτα και 
μυρωδικά 

 

Choux με mousse foie gras 
 

Vol-Au-vent με κατσικίσιο τυρί 
Chevre & μαρμελάδα ντομάτας 

 
Ποικιλία απο μικρά γλυκά 

(Σουδάκια, Ταρτάκια, Εκλεράκια) 
 

Mini Quiche Σπανάκι 
 

Ταρτάκι με γαριδοσαλάτα, 
κρέμα sherry & ρόδι 

 
 Σουβλάκι κοτόπουλο με teriyaki 

sauce 
 

Mini πατατούλες με cream cheese 
& μπρίκ 

 
 Ποικιλία απο μικρά γλυκά 

(Σουδάκια, Ταρτάκια, Εκλεράκια) 
 

Φλογέρα με ανθότυρο & δύοσμο 
 

  Τυροπιτάκι κουρού με 4 τυριά 
 

  Mini Quiche Loraine 
 

  Ποικιλία απο μικρά γλυκά 
(Σουδάκια, Ταρτάκια,Εκλεράκια) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
8 

 

Finger Food ala carte   
(min. 20 τμχ) 

    

Κρύα Καναπέ  Ζεστά Καναπέ 
    
Mini σουβλάκι με ντοματίνια, μοτσαρέλα & 

βασιλικό  

€1,50 Πιροσκί με κιμά ή λουκάνικο                                   €1,00 

Mini πατατούλα με parfait σολομού                             €1,60 Τυροπιτάκι κουρού με 4 τυριά                                

 

€1,00 

Blinis τραχανόπιτα με απάκι και 

μελιτζανοσαλάτα                  

€1,60 Χορτοπιτάκια με άγρια χόρτα & 

μυρωδικά  

€1,00 

Μικρές πατατούλες γεμιστές με cream 

cheese& μπρικ   

€1,80 Φλογέρα με ανθότυρο & δύοσμο                         €1,00 

 

Ταρταλέτες με αχλάδι ,κρεμμύδι και 

gorgonzola 

€1,60 Καραμέλα από φύλλο κρούστας με 

μελιτζάνα & κιμά    

€1,20 

Vol-Au-vent με κατσικίσιο τυρί Chevre & 

μαρμελάδα ντομάτας   

€1,80    Mini Quiche Loraine/Σπανάκι €1,50 

Μίνι εκλαίρ με καπνιστό σολομό,  κρέμα 

λεμονιού & iceberg                              

 

€1,80 

Σουβλάκι Pork Belly με spicy sauce                         

€1,50 

Blini  με καπνιστό σολομό & μπρίκ                      €2,00 Mini μπιφτεκάκια μοσχαρίσια ή 

γαλοπούλας με vinaigrette κάπαρης  

ή  sauce béarnaise  ή  BΒQ sauce  

€1,60 

 

Ταρτάκι με γαριδοσαλάτα, κρέμα sherry & 

ρόδι      

€2,00 Dosa rolls με καβούρι και κάρυ €1,70 

Κανάπε με αυγοτάραχο Μεσολογγίου σε 

Melba toast 

€3,80 Dumpling σολομού με vodka & 

estragon 

€1,80 

Mini ckracker με brie και μαρμελάδα 

βατόμουρο 

€1,60 Pecking duck rolls με hoisin sauce                          €1,70 

Veggie cup με παρφέ φρέσκου σολομού         

                              

€1,80 Σουβλάκι κοτόπουλο με teriyaki 

sauce                  

€1,80 

 

Αυγά του Κολόμβου, γεμισμένα με τόνο 

νισουάζ 

€1,80 Κεμπάπ κοτόπουλο «Tika Masala»                        

€1,80 

  €1,80 

             

Ταρτάκι με κολοκύθα, σταφίδες,μετσοβόνε €1,80 Σουβλάκι ψαρονέφρι με καραμέλα 

σόγιας & τοσταρισμένο σισάμι                                           

€2,00 

Vol-Au-vent με μοσχαρίσιο carpaccio &  

βούτυρο café de paris 

€2,20 Σουβλάκια Σολομός/ Τόνος     €3,00 
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Mini éclair με μοτσαρέλα & γλασό 

ντομάτας και βασιλικό 

€1,80 Σουβλάκι φιλέτο μοσχάρι                                        

 

€3,50 

Mini choux με mousse foie gras, 

φουντούκια και αλατισμένη καραμέλα 

€2,00   

Mini choux με κρέμα γραβιέρας &chorizo €1,80   

 


