FOLIE MENU 2
WELCOME DRINK
Sangria ή μαστίχα

ΠΕΡΑΣΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
Μπρουσκέτες & αραβικές πίτες σε ποικιλία γεύσεων
&
χρωμάτων

ΣΑΛΑΤΕΣ
Χωριάτικη
Μαριναρισμένη
(Μπουκετάκια από μπρόκολο-κουνουπίδι καρότο & κολοκύθι,
σε μαρινάδα μελιού και τσιγαρισμένο σουσάμι)
Ανάμεικτο λάχανο με ρόδι,καρύδια & σως μουστάρδας-μελιού
Καπαροσαλάτα
(Η Σιφνέικη αυθεντική συνταγή)
Πατατοσαλάτα
(Βρασμένες πατατούλες σε σως μαγιονέζας-μουστάρδας & λεμονιού
,φρέσκο κρεμμυδάκι & ποικιλία μυρωδικών-αρωματικών)
Ταμπουλέ
Ταμπουλέ folie
(με άνιθο,ελιές,αρακά,πολύχρωμες πιπεριές & αρωματικά)
Πατζαροσαλάτα
(ψιλοκομένα πατζάρια σε σώς φρέσκου γιαουρτιού-και αρωματικών)
Πράσινη ανάμεικτη με κουκουνάρι,μανούρι & αρωματική σως
Ζυμαρικών
Caprese
(Ροδέλες ντομάτας καλυμένες με μοτσαρέλα & σπιτική pesto)

ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Ρεβυθοκεφτέδες
Σιφνέικα παραδοσιακά ρεβύθια φούρνου
Σπανακόπιτα με Σιφνέικη μυζήθρα
Τυρόπιτα με Σιφνέικη μυζήθρα & μάραθο
Τυροπιτάκια με Σιφνέικη μυζήθρα
Χοιρινή τηγανιά με κρεμμυδάκι,πιπεριές & μυρωδικά
Τυροκαφτερή
Τζατζίκι
Μανιτάρια στοιφάδο
Σουφλέ μελιτζάνας με ελληνικά τυριά
Φαρφάλες carbonara
Fussilli με φρέσκα τοματίνια & βασιλικό
Φαρφάλες με καπνιστή πανσέτα & φυτική κρέμα γάλακτος
Πένες ala crème με φρέσκο κολοκυθάκι & flakes παρμεζάνας
Στραπατσάδα με σύγκλινο
Παστίτσιο λαχανικών
Σπετζοφάι με καυτερή πιπερίτσα
Φάβα με καραμελωμένα κρεμμύδια
Τάρτα λαχανικών με κιμά & επικάλυψη γιαουρτιού

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ
Πολύχρωμο κοτόπουλου
(Μπουκίτσες κοτόπουλο με κρεμμυδάκι,πολύχρωμες πιπεριές & λευκή
σως)
Μπουτάκια κοτόπουλου σε μαρινάδα μελιού
Πανσετάκια στη λαδόκολλα με καροτάκια & τοματίνια
Ρολό κοτόπουλο με σως πορτοκαλιού
Χοιρινό ρολό με μυρωδικά & σάλτσα μουστάρδας
Μοσχαράκι νουά
Μοσχαράκι κοκκινιστό
Μοσχαράκι λεμονάτο

Αρνάκι μαστέλο
(Η κλασσική Σιφνέικη συνταγή στα καλύτερα της)
Κεφτεδάκια με σάλτσα κάπαρης
(κεφτεδάκια με μυρωδικά & ξύσμα λεμονιού βουτηγμένα σε άσπρη
σαλτσούλα γιαουρτιού με βάση την κάπαρη & το λεμόνι)
Σουτζουκάκια Σμυρνέικα
Μοσχαράκι γιουβέτσι
Χοιρινό κότσι σε μαρινάδα πάπρικας-δεντρολίβανου
Γουρουνόπουλο μπούτι στο φούρνο με μυρωδικά

BBQ STATION
Μίνι κεμπάπ πολίτκο
σερβιρισμένο με ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι &
dip γιαουρτιού
Μαριναρισμένα χοιρινά μπριζολάκια με μυρωδικά
Φιλέτο κοτόπουλο σε μαρινάδα μουστάρδας & μυρωδικών
Χοιρινά μαριναρισμένα πανσετάκια με μυρωδικά στη σχάρα
Σουβλάκι κοτόπουλου με σως λεμονιού
Μπιφτεκάκια από φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά με αρωματικά και ξύσμα lime
Ποικιλία λουκάνικων
Χοιρινά μίνι σουβλάκια με μυρωδικά
Παιδάκια κοτόπουλου σε μυστική συνταγή

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
Πατατούλες φούρνου με μυρωδικά
Άγριο ρύζι με σταφίδες
Ρύζι με φρέσκα λαχανικά & μυρωδικά
Πουρές φρέσκιας πατάτας με αρωματικό βούτυρο
Ποικιλία από φρεσκοψημένα ψωμάκια

ΕΠΙΛΟΓΗ 12 ΠΙΑΤΩΝ

ΠΟΤΑ
Εμφιαλωμένο κρασί λευκό & κόκκινο ετικέτας ,
σε απεριόριστη ποσότητα
Απεριόριστη κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού, μπύρας &
αναψυκτικών.

Τα μενού μπορούν να συνδυαστούν & να τροποποιηθούν με
οποιοδήποτε τρόπο,κατόπιν συνεννοήσεως.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση
Μαρκόπουλος Ιωάννης – Σκλάβαινα Μαρία

