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ΑΛΜΥΡΑ ΕΙΔΗ 

 ΜΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΤΕΑ SANDWICΗES (42 τεμ.) (Ζαμπόν η γαλοπούλα-τυρί , 

Ροκφόρ-καρύδια, Κοτόπουλο-μαγιονέζα-κάρι, Τόνος-μαγιονέζα-μαρούλι, 

Μοτσαρέλα-τομάτα-βασιλικό, Προσούτο-ρόκα-πάστα ελιάς, Σολομός-cream 

cheese) 

 

 ΠΙΤΑΚΙΑ (25-28 τεμ. στο κιλό περίπου,ελάχιστη παραγγελία 500 γρ) 

(Τυροπιτάκια ,Σπανακοπιτάκια, Λουκανοπιτάκια, Πιροσκί με κιμά – λουκάνικο, 

Μπουκιές πίτσας) 

 

 ΜΠΡΙΟΣΑΚΙΑ  (ελάχιστη παραγγελία15 τεμ. ανά είδος) (Μπριοσάκια 

Χάμπουργκερ με μπιφτεκάκι-τυρί, Μπριοσάκια ζαμπόν ή γαλοπούλα-τυρί, 

Μπριοσάκι με προσούτο ή σαλάμι και cream cheese, Μπριοσάκι με σολομό 

και cream cheese) 

 

 ΑΛΜΥΡΑ ΜΑΦΙΝΣ (ελάχιστη παραγγελία15 τεμ. ανά είδος )(Αλμυρά μάφινς 

με ζαμπόν –παρμεζάνα, Αλμυρά μάφινς με φέτα-λιαστές τομάτες, Αλμυρά 

μάφινς με μπέικον-κρεμμύδι) 

 

 ΚΑΝΑΠΕ ΚΑΙ ΜΠΡΟΥΣΚΕΤΕΣ(ελάχιστη παραγγελία 15 τεμ. ανά είδος) 

(Μοτσαρέλα-τομάτα-βασιλικός, Μαύρο ψωμί-σολομός, Μαύρο ψωμί-σαλάμι-

cream cheese, Λιαστή τομάτα-μους ελιάς, Πέστο-παρμεζάνα, Σπιτική 

καπνιστή μελιτζανοσαλάτα- πιπεριά) 

 

 ΑΛΜΥΡΕΣ ΤΟΥΡΤΕΣ (10 –15 άτομα) (Ζαμπόν ή γαλοπούλα – τυρί με άσπρο 

ψωμί, Σολομός με μαύρο πολύσπορο ψωμί,  Ροκφόρ με άσπρο ψωμί και 

καρύδια, Κοτόπουλο-μαγιονέζα-κάρι με άσπρο ψωμί, Τόνος-μαγιονέζα-

μαρούλι με μαύρο πολύσπορο ψωμί, Μοτσαρέλα-τομάτα-βασιλικό με άσπρο 

ψωμί, Προσούτο-ρόκα-πάστα ελιάς με μαύρο πολύσπορο ψωμί ) 

 

 ΑΛΜΥΡΑ ΣΟΥ (ελάχιστη παραγγελία 15 τεμ. ανά είδος) (Μους παρμεζάνας, 

Μαγιονέζα-ρώσικη-ζαμπόν,  Μαγιονέζα-ρώσικη-γαρίδα, Σολομός-cream 

cheese) 

 

 

 ΜΙΝΙ ΡΟΛΑ ΚΡΕΠΕΣ (ελάχιστη παραγγελία 15 τεμ. ανά είδος) (Ζαμπόν-τυρί, 

Σπανάκι-φιλέτο γαλοπούλας, Σολομός cream cheese) 

 

 ΜΙΝΙ ΤΑΡΤΟΥΛΕΣ Quiche (ελάχιστη παραγγελία 15 τεμ. ανά είδος) (Τυρί-

ζαμπόν, Σπανάκι-μπέικον, Μπρόκολο-ανθότυρο, Γραβιέρα-μανιτάρια, Φέτα-
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λιαστή τομάτα-ελιά, Μοτσαρέλα-πέστο-κουκουνάρι, Ζαμπόν –ρώσικη (κρύα), 

Γαρίδες-ρώσικη (κρύα), Σολομός-cream cheese (κρύα) 

 

 ΜΙΝΙ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ (Χοιρινό, Κοτόπουλο, Μπαλάκια μοτσαρέλα-τοματίνι, 

Προσούτο-πεπόνι, Μπιφτεκάκια, Σνιτσελάκια από χοιρινό πανέ, Σνιτσελάκια 

από κοτόπουλο πανέ) 

 

 ΠΛΑΤΩ (10-15 άτομα) (Γύρος ή μικρά σουβλάκια χοιρινά ή κοτόπουλο ή 

μπιφτεκάκια με πίτες κομμένες, ντομάτα, κρεμμύδι και τζατζίκι  (*Μπορείτε να 

επιλέξετε μία ποικιλία από όλα τα είδη, ή όσα επιθυμείτε. Η αναλογία είναι 3 

τεμ ανά άτομο περίπου)  Λαχανικά με dip κοκτέιλ σως, Διάφορα τυριά με 

κριτσίνια, Διάφορα αλλαντικά, Χοιρινό μπουκιές με γλυκόξινη σάλτσα-ανανά-

πιπεριές, Μοσχάρι με μανιτάρια και κρέμα γάλακτος, Κοτόπουλο Tagine 

λαχανικά- αμύγδαλα σάλτσα μέλι-λεμόνι, Κεφτεδάκια με dip από γιαούρτι και 

αρωματικά χόρτα) 
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