ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΓΙΟΡΤΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Γιορτινό τραπέζι με εντυπωσιακές
γεύσεις χωρίς τον κόπο και το χρόνο
που θα περνούσαμε στην κουζίνα αν
το ετοιμάζαμε μόνοι μας. Πολύ ωραία
προοπτική που σας την προσφέρει
κυριολεκτικά στο πιάτο το Εν Ελλάδι
Catering , μια εταιρία γνωστή για την
μεγάλη ποικιλία των προτάσεων της
και την άψογη οργάνωση μικρών και
μεγάλων events, cocktail , δεξιώσεις
happenings. Για τις γιορτινές ημέρες σας έχουμε ετοιμάσει δυο οικονομικά και
πεντανόστιμα μενού που εμπνέονται από την παράδοση , με εγγυημένη υψηλή ποιότητα .
MENU 1
Πανδαισία λαχανικών με μαρούλι, ρόκα , άισμπεργκ , ραντίτσιο , ρόδι, αποξηραμένα βερίκοκα, και ντρέσινγκ
βαλσάμικο ροδιού
( 1 μπολ )
Μίνι κρέπες με ζαμπόν και τυρί
( 20 τεμάχια )
Γουρουνόπουλο ψητό με παραδοσιακό τρόπο
( 2,5 kg )
Παραδοσιακή Γαλοπούλα (3,5 kg) με γέμιση κιμά μοσχαρίσιο, κάστανo
κουκουνάρια
(1,5 kg)
Ολόκληρες μικρές πατάτες ψητές με αρωματικά
( 2,5 kg )
Καρυδόπιτα με σοκολάτα
( 20 τεμάχια )

Τιμή πακέτου : 280,00 €
MENU 2
Πράσινη ανάμεικτη με ρόκα, σπανάκι, μαρούλι , καπνιστό σολομό και ντρέσινγκ λεμονιού ( 1 μπολ )
Τάρτα quiche Lorraine
Λαχανοντολμάδες με κιμά μοσχαρίσιο και σάλτσα αυγολέμονο
( 20 τεμάχια )
Γουρουνόπουλο ψητό με παραδοσιακό τρόπο
( 2,5 kg )
Μοσχαράκι νουά με φρέσκα μανιτάρια και σάλτσα κρασιού
( 25 φέτες )
Ολόκληρες μικρές πατάτες ψητές με αρωματικά
( 2,5 kg )
Καρυδόπιτα με σοκολάτα
( 20 τεμάχια)

Τιμή πακέτου : 330,00 €
Οι ποσότητες είναι γενναίες και καλύπτουν άνετα 15 – 20 άτομα ενώ φτάνουν στο σπίτι μας σε σκεύη πολυτελείας μιας
χρήσεως. Tο σίγουρο είναι ότι θα προκαλέσουν τον ενθουσιασμό και τα «μπράβο» των καλεσμένων σας.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: προκαταβολή ½ του ποσού και εξόφληση µε την παραλαβή .
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