FOLIE GURMET
Welcome drink
Cocktail της επιλογής σας
Σαλάτες
Σπανάκι – Ρόκα – Λόλα
με κουκουνάρι & flakes παρμεζάνας
Χωριάτικη με τοματίνια – ρόκα & κατίκι Δομοκού
Σπανάκι & μωβ λόλα με σύγκλινο – πεπόνι & σως μελιού
Ψητά λαχανικά με φράουλες σως βαλσάμικο & μυρωδικά
Μαριναρισμένη
(μπουκετάκια από μπρόκολο-κουνουπίδι-κολοκυθάκι-καρότο σε
μαρινάδα μελιού & καβουρδισμένο σουσάμι)
Ταμπουλέ folie
(πληγούρι με άνιθο,ψιλοκομμένη ελιά,αρακά,χυμό λεμόνιπορτοκάλι,καυτερή πιπεριά )
Chicken Salad
(Τριλογία από μαρούλι,ρόκα & λόλα-φιλέτο κοτόπουλο-ξεροψημένο
μπέικον-τοματίνια -παρμεζάνα & σως)
Λόλα & σπανάκι με
φιλέτο κοτόπουλο – πράσινο μήλο
μπανάνα -αρωματισμένα φιλετίνια κοτόπουλου
& κόλιανδρο

ΟΡΕΚΤΙΚΑ
Κολοκυθάκι γεμιστό με μυρωδάτο κιμά,κουκουνάρι & σταφίδες
καλυμμένο με besamel & flakes παρμεζάνας
Χειροποίητες φλογέρες με φέτα – Σιφνέικη μυζήθρα πάστα ελιάς & λιαστή τομάτα
Τυρόπιτα σε φύλλο κανταΐφι με μανιτάρια πλευρώτους
& τραγανό bacon
Στραπατσάδα ala Folie
(με λιαστή τομάτα-τοματίνια & σύγκλινο)
Μπουκετάκια μπρόκολου ογκρατέν
Ρολάκια μελιτζάνας με γέμιση κρέμας philadelphia
φέτας & παρμεζάνας με τοματίνια & μυρωδικά
Μαριναρισμένη σουπιά με σπανάκι – άνηθο & μυρωδάτα βότανα
Μύδια αχνιστά με φρέσκα λαχανικά & μυρωδικά σβησμένα
με κρασί sardone

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ
Noodles με γαρίδες & φρέσκα λαχανικά
Φιλετάκια κοτόπουλου με κολοκυθάκι & καροτάκια
baby,σβησμένα με γλυκό κρασί Σάμου & αστεροειδή γλυκάνισο
Ατομικά μίνι ρολάκια κοτόπουλου
γεμιστά με bacon-parmesan & πιπεριά σε σως μουστάρδας

Γαρίδες σε μαρινάδα lime – πορτοκαλιού τυλιγμένες με bacon
Κεφτεδάκια στο φούρνο σε λευκή σάλτσα γιαουρτιού,με
ξύσμα λεμονιού & Σιφνέικη Κάπαρη
Παραδοσιακό Μαστέλο Σίφνου
Φιλέτο Σολωμού
σερβιρισμένο με σως λεμονιού – lime
Μοσχαρίσια φιλετάκια με κρεμμυδάκια baby
σε sauce λεμονιού
Λιγκουίνι με Σολωμό σβησμένο με βότκα & ξύσμα lime
Φαρφάλες με θαλασσινά ,αστεροειδή γλυκάνισο
& φρέσκο βασιλικό
Γαρίδες σαγανάκι με καπνιστή πάπρικα -καυτερή πιπεριά -φετούλα &
τοματίνια
Ψαρονέφρι με φρέσκα λαχανικά ,μυρωδικά & βότανα,
σιγομαγειρεμένα σε Merlot

BBQ CORNER
Αρνίσια παιδάκια σε μαρινάδα μυρωδικών & αρωματικών
Μοσχαρίσια μπιφτεκάκια με ξύσμα λεμονιού -lime & μυρωδικών
Χοιρινά μπριζολάκια σε μαρινάδα μυρωδικών
Φιλέτο κοτόπουλο σε μαρινάδα μουστάρδας & μυρωδικών

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ
Πατατούλες baby στον φούρνο με φρέσκα μυρωδικά
Άγριο ρύζι με σταφίδες
Πουρές πατάτας με φρέσκο βούτυρο & μυρωδικά

Μίνι ατομικά ψωμάκια σε ποικιλία γεύσεων & κριτσίνια
ΕΠΙΛΟΓΗ 11 ΠΙΑΤΩΝ

ΠΟΤΑ
Η σαμπάνια του ζευγαριού
Απεριόριστη ποσότητα σε εμφιαλωμένο κρασί ετικέτας
λευκό – κόκκινο & ροζέ
Μπύρες & αναψυκτικά.
Τα μενού μπορούν να αλλάξουν ή να συνδυαστούν
κατόπιν συνεννοήσεως.
Είμαστε κοντά σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση
Μαρκόπουλος Ιωάννης – Σκλάβαινα Μαρία

