our menu

ΟΡΕΚΤΙΚΑ

Βολοβάν με κοτόπουλο
Βολοβάν με τόνο
Βολοβάν με συκωτάκια
Βολοβάν με φρέσκο κιμά
Βολοβάν με γαρίδες
Βολοβάν με λουκάνικο Φρανκφούρτης και μανιτάρια
Βολοβάν με κιμά σολωμού και ξύσμα λεμονιού
Κις με ροκφόρ και πιπεριά κόκκινη
Κις με μανιτάρια
Κις με μπέικον και πιπεριά πράσινη
Κις με ποικιλία τυριών
Κις με αλλαντικά και λαχανικά
Κις με πατάτες και μπέικον
Λουκανοπιτάκια
Τυροπιτάκια
Κασεροπιτάκια
Τυροπιτάκια τέσσερα τυριά
Σπανακοπιτάκια
Ζαμπονοπιτάκια
Χορτοπιτάκια
Πατατοπιτάκια
Πιτσάκια με μανιτάρια, μοτσαρέλα και μπέικον
Πιτσάκια με ελιά, ντομάτα, μοτσαρέλα, παρμεζάνα
Πιτσάκια με μοτσαρέλα, προσιούτο βασιλικού
Πιτσάκια με μανιτάρια και προσιούτο
Πιτσάκια με ζαμπόν, τυρί, ντομάτα
Μίνι πεϊνιρλί με ζαμπόν, τυρί
Μίνι πεϊνιρλί με μπέικον, τυρί
Κρουασάν μπέικον, τυρί
Κρουασάν βουτύρου
Κρουασάν γαλοπούλα, τυρί
Κρουασάν ζαμπόν, τυρί
Λουκάνικα με μπέικον
Κοτόπουλο με μπέικον
Δαμάσκηνα με μπέικον
Γαρίδες με μπέικον
Φλογέρες με χοιρινό κιμά και πορτοκάλι
Κροκετάκια κεφτεδάκια
Τυροκροκέτες
Πατατοκροκέτες
Κοτοκροκέτες
Κροκέτες λαχανικών
Πουγκιά με τέσσερα τυριά
Πουγκιά με ροκφόρ
Πουγκιά με κοτόπουλο
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FINGERFOOD

Αραβική πίτα με σολωμό και μάνγκο
Μπλίνι με ξινή κρέμα
Μπρουσκέτα με ντομάτα, κονφί και παρμεζάνα
Μπρουσκέτα με καπνιστό σολωμό, βούτυρο, άνηθο
Μπρουσκέτα με πιπεριά μαρινέ και αντσούγιες
Μπρουσκέτα με Φιλαδέλφεια, αντιβ και καρύδι
Μπρουσκέτα με ζαμπόν Πάρμας και ακτινίδιο
Μπρουσκέτα με μπέικον και ντομάτα
Μπρουσκέτα με philadelphia και καπνιστό σολωμό
Μπρουσκέτα με αγγουράκια τουρσί και ντοματίνια
Μπρουσκέτα με καπνιστό μοσχάρι
Μπρουσκέτα με κοτόπουλο
Μπρουσκέτα με τόνο και αρωματικά
Σουβλάκια καπνιστού σολωμού με σέλερι
Σουβλάκια μοτσαρέλας με ντοματίνια και πέστο
Τραγανά πουγκιά θαλασσινών
Τραγανά μίνι ρολά με γαρίδες
Γαρίδες black tiger
Γαρίδες black tiger με πατάτα
Ρολά γαρίδας με φύλλο
Μπουρεκάκια με κάρυ
Τυροκεφτέδες πανέ
Onion rings, fish rings, chili rings, συνοδευμένα με sauce
Spring rolls με λαχανικά
Spring rolls με λαχανικά και κοτόπουλο
Spring rolls με τυριά
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ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΚΙΣ,
ΤΑΡΤΕΣ, ΠΙΤΕΣ

ΜΙΝΙ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
ΨΩΜΙ ΛΕΥΚΟ, ΣΙΚΑΛΗΣ, ΖΙΑΠΑΤΑ, ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ
Ζαμπόν, τυρί
Γαλοπούλα, τυρί
Μπιφτέκι, τυρί
Κοτόπουλο
Μπέικον, τυρί
Κοτόπουλο, τσίλι
Πάριζα, τυρί
Ιταλική μορταδέλα, τυρί
Σαλάμι αέρος, τυρί
Σαλάμι μπύρας, τυρί
Λιαστή ελιά, ντομάτα
Λαχανικών
Προσιούτο
Κλαμπ σάντουιτς με γαλοπούλα
Κλαμπ σάντουιτς με κοτόπουλο
Κλαμπ σάντουιτς με ζαμπόν

ΚΙΣ ΛΟΡΕΝ • ΤΑΡΤΕΣ • ΠΙΤΕΣ
Τάρτα μανιτάρια, καρότο, τυρί, πιπεριά
Τάρτα με μπέικον και τυριά
Τάρτα με ζαμπόν και τυριά
Τάρτα ροκφόρ, ντομάτα, βασιλικός
Τάρτα κολοκύθι, φέτα και δυόσμο
Τάρτα κολοκύθι, πράσο, έμενταλ, καρύδια και γραβιέρα
Τάρτα με πατάτες, πράσα και βότανα
Τάρτα με πράσα και σπανάκι
Τάρτα με σολωμό
Τάρτα με γαρίδες
Τάρτα με ντομάτα, βασιλικό, ελιές
Τάρτα με ντοματίνια και γραβιέρα Κρήτης
Πρασόπιτα με κρέμα γάλακτος και τυριά
Πίτα με κοτόπουλο, βασιλικό και τυριά
Τάρτα με μπρόκολο, μπέικον και κίτρινα τυριά
Πίτα με πατάτες, κεφαλοτύρι και βότανα
Κις με μπέικον, πατάτα
Κις με λουκάνικα Φρανκφούρτης και μανιτάρια
Κις με σπανάκι
Κις με μελιτζάνα
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ΚΡΕΠΕΣ-ΜΠΟΜΠΕΣ

ΚΡΕΠΕΣ
Ζαμπόν, τυρί
Μπέικον, τυρί
Λαχανικά
Λαχανικά, τυρί
Σπανάκι, τυρί
Μανιτάρια, τυρί
Κιμά
Κοτόπουλο, μανιτάρια, μπεσαμέλ
Γαλοπούλα, τυρί
Γαρίδες, φέτα, ντομάτα
Σολωμό καπνιστό
Φέτα, λιαστή ντομάτα
Γαλοπούλα, τυρί, πιπεριές
Πουγκιά με λαχανικά
Πουγκιά με γαρίδες

ΜΠΟΜΠΕΣ
ΑΣΠΡΟ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟ ΨΩΜΙ / 24 - 32 - 64 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
Μπέικον, τυρί
Κοτόπουλο
Τόνο, μαρούλι, μαγιονέζα
Ζαμπόν, τυρί
Καπνιστό μπύρας
Ροκφόρ
Καπνιστό, τυρί
Μοσχάρι, αγγουροσαλάτα
Γαλοπούλα, τυρί
Προσιούτο
Ιταλική μορταδέλα, τυρί
Πάριζα, τυριά
Μοσχάρι καπνιστό
Ρικότα με λαχανικά
Φιλαδέλφεια με λαχανικά
Μοτσαρέλα, ντομάτα, βασιλικό
Πάπρικα με έμενταλ
Σαλάμι αέρος με ένταμ
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ΣΑΛΑΤΕΣ

Λόλες, ρόκα, ραντίσιο, παρμεζάνα, ντοματίνια και μπρεζάολα
Λολες με μέλι μουστάρδα, κουκουνάρι και ανθότυρο
Λόλες με σολωμό, σουσάμι, ξύσμα lime και ανθότυρο
Σαλάτα ανάμικτη με μοτσαρέλα, μέντα και προσιούτο
Ελληνική παραδοσιακή χωριάτικη
Πατατοσαλάτα με αβοκάντο, κάρδαμο και βότανα
Πατατοσαλάτα με κάπαρη και μπέικον
Πολίτικη με λάχανο και σέλινο
Ντάκος με ξινομυζήθρα και φρέσκια ντομάτα
Πράσινη σαλάτα με γαρίδες, σολωμό και χαβιάρι
Πράσινη σαλάτα, μπέικον, κρουτόν με φλοίδες παρμεζάνας
Μαρούλι, αντιβμ κοτόπουλο με sauce μελιού και μουστάρδα
Caprese, ντομάτα, mozzarella και φρέσκο βασιλικό ή πέστο
Ντομάτα, μοτσαρελίνια, προσιούτο και πέστο
Woldorf με λάχανο, ξινόμηλο, καρύδι με μια ελαφριά πιπεράτη μαγιονέζα
Μεξικάνικη, κόκκινο λάχανο, καλαμπόκι, φασολάκια πιπεριές
Πράσινα λαχανικά, λιαστή ντομάτα, ελιά και καρύδια
Πράσινη σαλάτα με τόνο
Σαλάτα ζυμαρικών με πέστο και ντοματίνια
Σαλάτα ζυμαρικών με λαχανικά
Πένες με ψητά λαχανικά και μανούρι
Πράσινη σαλάτα με μέλι, καρύδια και ρόδι
Φρέσκο σπανάκι, μανιτάρια, μπέικον και σκορδάτα κρουτόν
Σπανάκι με λιαστές ντομάτες και dressing πορτοκαλιού
Σαλάτα με μοτσαρέλα και ψημένο τσίλι
Πανδαισία πράσινων λαχανικών με vinaigrette
Mελιτζανοσαλάτα
Ρόκα παρμεζάνα με βαλσάμικο
Τραγανά φύλλα ρόκας με αχλάδια, παρμεζάνα και vinaigrette φουντουκιού
Κους κους με ψητά λαχανικά και βότανα
Ταμπουλέ
Σαλάτα με μετσοβόνε και sauce με σταφύλια
Σαλάτα με σικορέ και γραβιέρα Νάξου
Πράσινη σαλάτα με προσιούτο και λιαστή ντομάτα
Πράσινη με μάνγκο, ροκφόρ και καρύδια
Ποικιλία λαχανικών με φλοίδες παρμεζάνα και βατόμουρο
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ΚΡΕΑΤΙΚΑ
Κοτόπουλο φιλέτο με γλυκόξινη σάλτσα
Κοτόπουλο φιλέτο ταντούρι
Κοτόπουλο φιλέτο με μέλι, βαλσάμικο και σουσάμι
Κοτόπουλο φιλέτο με κάρι και κάσιους
Κοτόπουλο φιλέτο με μέλι και μουστάρδα
Κοτόπουλο φιλέτο με μανιτάρια
Κοτόπουλο φιλέτο με δαμάσκηνα
Κοτόπουλο ρολό με τυρί και μπέικον
Κοτόπουλο φιλέτο με πολύχρωμες πιπεριές και sauce
Κοτόπουλο μπούτι με κάπαρη, ελιές, παρμεζάνα, λεμόνι
Κοτόπουλο μπούτι με ανανά
Κοτόπουλο μπούτι με sauce αμύγδαλο και φυστίκι
Κοτοπουλάκι με sauce βατόμουρο
Ρολό κοτόπουλο με μπέικον, τυρί
Ρολό κοτόπουλο με λαχανικά, τυρί
Πάπια με πορτοκάλι
Πάπια καραμελωμένη με sauce από γλυκό κρασί
Αγριογούρουνο φιλέτο με sauce κολοκύθας
Ελάφι μεθυσμένο με κρασί πόρτο και κονιάκ
Αρνί μπούτι με ελιές, σκόρδο, θυμάρι και χαλούμι
Αρνί με sauce γιαουρτιού
Αρνίσιο μπούτι με πανσέτα, δάφνη και δεντρολίβανο
Σκαλοπινια χοιρινα ή μοσχαρισια με ροκφορ
Σκαλοπίνια χοιρινά ή μοσχαρίσια, πράσα και φέτα
Σκαλοπίνια χοιρινά ή μοσχαρίσια με sauce Madera
Σκαλοπίνια χοιρινά ή μοσχαρίσια με μανιτάρια
Σκαλοπίνια χοιρινά ή μοσχαρίσια με lemon sauce
Σκαλοπίνια χοιρινά ή μοσχαρίσια με sauce σαμπάνιας
Σκαλοπίνια χοιρινά ή μοσχαρίσια a la creme
Σκαλοπίνια χοιρινά ή μοσχαρίσια με γλυκόξινη sauce
Σκαλοπίνια χοιρινά ή μοσχαρίσια με κόκκινη sauce
Φιλέτο χοιρινό ή μοσχαρίσιο με πολύχρωμες πιπεριές
Φιλέτο χοιρινό ή μοσχαρίσιο καραμελιζέ με μοσχάτο Λήμνου
Φιλέτο χοιρινό ή μοσχαρίσιο με ούζο, μάραθο και δενδρολίβανο
Φιλέτο χοιρινό ή μοσχαρίσιο με μανιτάρια δάσους και σαφράν
Σνίτσελ βιεννουά
Ψαρονέφρι με μανιτάρια
Ψαρονέφρι με κρέμα γάλακτος
Ψαρονέφρι γεμιστό με σάλτσα μουστάρδας
Ψαρονέφρι γεμιστό με κόκκινη σάλτσα
Χοιρινό μπούτι με ανανά καραμελιζέ
Χοιρινό μπούτι με μήλα, μαυροδάφνη και δεντρολίβανο
Χοιρινό μπούτι με βότανα και σάλτσα μπύρας
Ρολό χοιρινό με σάλτσα δαμάσκηνα και κάστανα
Ρολό μοσχάρι, καρότο
Συκωτάκια με αρωματικά βότανα
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BBQ - ΨΗΤΑ

BBQ
Σουβλάκι μοσχάρι με γλυκάνισο και πράσινο κάρυ
Σουβλάκι χοιρινό με ντομάτα και πιπεριά
Σουβλάκια χοιρινό
Σουβλάκια κοτόπουλο
Σουβλάκια χοιρινό μπέικον
Σουβλάκια ξιφία
Σουβλάκια γαρίδα
Σουβλάκια θαλασσινά
Σουβλάκια τόνου
Σουβλάκια κοτόπουλο μπέικον
Σουβλάκια κοτόπουλο λαχανικά
Σουβλάκια κοτόπουλο ανανά
Σουβλάκια κεμπάπ
Παραδοσιακός γύρος (συνοδεύεται με κομμένα πιτάκια)
Λουκάνικα χωριάτικα
Λουκάνικα κοτόπουλο
Λουκάνικα γαλοπούλας
Μπιφτέκια σχάρας σκέτα
Φιλετάκια κοτόπουλου μαριναρισμένα με μουστάρδα
Φιλετάκια μοσχαρίσια
Φιλετάκια ψαρονέφρι
Παϊδάκια αρνίσια
Μπριζόλες χοιρινές
Μπριζόλες μοσχαρίσιες γάλακτος

ΨΗΤΑ
Αρνί ψητό
Κατσίκι ψητό
Γουρουνόπουλο ολόκληρο με γαρνιτούρα
Γουρουνόπουλο ψητό
Μπούτι χοιρινό με πατάτες φούρνου
Κατσίκι ή αρνί με πατάτες φούρνου
Κοκορέτσι
Γαρδούμπες
Εξοχικό
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ΨΑΡΙΑ - ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ

Ψάρι ολόκληρο σε κρούστα αλατιού
Μπαρμπούνια με sauce πορτοκαλιού και φινόκιο
Σφυρίδα με λαδολέμονο
Πέρκα με φρέσκα λαχανικά
Φιλέτο τόνου με γλυκάνισο και θυμάρι
Φιλέτο ξιφία με μυρωδικά
Φιλέτο πέρκας με sauce μουστάρδας
Γαλέος με αρωματικά βότανα
Φαγκρί με βραστά λαχανικά
Φιλέτο ψητού σολωμού με κρέμα γάλακτος και βότκα
Σολωμός σαμπαγιόν
Συναγρίδα ολόκληρη με γαρνιτούρα
Καραβίδες
Καραβίδες με μους αβοκάντο
Γαρίδες με κόκκινη πικάντικη sauce
Γαρίδες φούρνου με φέτα, ντομάτα, ουίσκι
Γαρίδες με σέλερι και φυστίκια
Γαρίδες τηγανιτές με sauce βασιλικού
Γαρίδες σιντριβάνι
Αστακοί με sauce
Αστακουδάκια μισά με sauce
Καλαμάρι γεμιστό
Ψαροκροκέτες
Χταποδάκι κρασάτο
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ

Ρύζι με ραντίσιο, μπέικον και κρασί βισάντο
Ρύζι με μανιτάρια και σαφράν
Ρύζι με γαρίδες, αρακά και βασιλικό
Ρύζι με μπέικον, καρότο, πιπεριές και κουκουνάρι
Ρύζι με μανιτάρια
Ρύζι με μανιτάρια πορτσίνι και άρωμα τρούφας
Ρύζι με θαλασσινά
Ρύζι με λαχανικά
Ρύζι με αμύγδαλα και σταφίδες
Ρύζι μπασμάτι με φλοίδες αμύγδαλο
Ρύζι με πέστο βασιλικού και τυριά
Ρύζι με σπαράγγια και καπνιστό σολωμό
Παέγια
Πατάτες με sauce ρόκα
Πατάτες ογκρατέν με τζίντζερ
Πατάτες με μέλι και μουστάρδα
Πατάτες με ροκφόρ
Πατάτες φούρνου λεμονάτες με μυρωδικά
Πατάτες γκρατινέ με βότανα
Πατάτες προβενσάλ
Πατάτες με μανιτάρια και λουκάνικα
Πατάτες κρασάτες με σαφράν
Πατάτες με φρέσκια ντομάτα και ελιές
Πατάτες με τρίπτυχο πιπεριών και μυρωδικά
Μελιτζάνες με ντομάτα και γλυκιά γραβιέρα Νάξου
Ρολό μελιτζάνας με μετσοβόνε
Ρολό μελιτζάνας με κεφτεδάκια σε sauce
Μιλφέιγ μελιτζάνας με παρμεζάνα και γιαούρτι
Μελιτζάνες ογκρατέν με πιπεριές, ντομάτα, γλυκάνισο και βασιλικό
Μπρόκολο ή κουνουπίδι ραντισμένο με μπέικον
Μπρόκολο ή κουνουπίδι με αμυγδαλόψιχα
Ψητά λαχανικά και sauce βαλσάμικο
Ψητά λαχανικά με sauce γιαουρτιού
Πλευρώτους με φρέσκια ντομάτα και άνηθο
Παντζάρια με βαλσάμικο και μαντζουράνα
Κολοκυθάκια με μελιτζάνες και χαλούμι
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ΖΥΜΑΡΙΚΑ

Πένες με κουκουνάρι και Γκοργκοτζόλα
Πένες με sauce φρέσκιας ντομάτας, ελιές και βασιλικό
Λιγκουίνι primavera με φρέσκα λαχανικά και σαφράν
Φαρφάλες με μανιτάρια και κρέμα γάλακτος
Φαρφάλες με καπνιστό σολωμό, χαβιάρι και βότκα
Φαρφάλες με λάχανο Σαβοΐας, πανσέτα, θυμάρι, μοτσαρέλα
Λαζάνια με κόκκινη κολοκύθα, μανιτάρια, μετσοβόνε
Λαζάνια με κοτόπουλο και μανιτάρια
Μακαρόνια ογκραντέν
Ριγκατόνι τέσσερα τυριά
Παστίτσιο με κιμά κοτόπουλο και γιαούρτι
Αστακομακαρονάδα
Σπαγγέτι με θαλασσινά, γαρίδες και καραβίδες
Αχιβάδες με γαρίδες, ντοματίνι και ρικότα
Ταλιατέλες με μπρόκολο, κολοκυθάκια, μπέικον και παρμεζάνα
Πράσινες ταλιατέλες με σολωμό, σαφράν με λευκή sauce
Ταλιατέλες με σπανάκι, sauce ντομάτα και ρικότα
Ραβιόλια με πέστο μαϊντανού
Ραβιόλια με μελιτζάνα, κατσικίσιο τυρί και λιαστή ντομάτα
Στράτσι με μελιτζάνες, κολοκύθια, ντομάτα, βασιλικό, παρμεζάνα και κρέμα βαλσάμικο
Στράτσι με γκοργκοτζόλα, μασκαρπόνε και καρύδια
Παπαρντέλε με λουκάνικα και άγρια μανιτάρια
Παπαρντέλε με γλυκά πράσα, δυόσμο, μασκαρπόνε
Τορτελίνι μαύρο με καπνιστό σολωμό
Τορτελίνια με προσιούτο
Κανελόνια γεμιστά
Σουφλέ ζυμαρικών με τυριά ή μπέικον ή σπανάκι
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SUSHI

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ

Maki – Californication
Maki – Salmon flambe
Maki- Spicy tuna
Maki - Salmon candy
Maki - Fish of the day
Maki - Tuna crab
Maki - Avocado
Maki - Salmon avocado
Mak - Tamago
Maki - Citrus salmon
Maki - Salmon avocado
Sashimi - Salmon
Sashimi - Tuna
Sashimi - Shrimp
Sashimi - Eel
Sashimi - Tamago
Sashimi – Fish of the day
Sashimi - Salmon
Sashimi - Salmon
Sushirito – Fuji Cali
Sushirito – Vegan Budha

*σε συνεργασία με το Hokyo Japanese Restaurant
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ΖΥΜΑΡΙΚΑ

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ

Μίνι σου, εκλέρ, κοκ
Ταρτάκια σοκολάτας
Ταρτάκια φρούτων
Παστάκια καραμέλα, φράουλα, βατόμουρο, σοκολάτα, τιραμισού, σαβαρενάκια
Φρουτοσαλάτες με κρέμα ή γιαούρτι ή φιστίκια
Κέικ διάφορα
Cheese Cake με dressing επιλογής
Προφιτερόλ
Εκμέκ
Σαβαρέν
Μιλφέιγ σοκολάτας ή κρέμας
Μους φράουλα ή σοκολάτα
Κορμός σοκολάτα ή κάστανο
Μηλόπιτα
Black Forest
Γλυκά ταψιού
Πανακότα με μαστίχα
Πανακότα με βανίλια και sauce επιλογής
Φλορεντίνες με σοκολάτα
Ρυζόγαλο με καραμελωμένα σταφύλια
Κρέπες με σοκολάτα και μπανάνα
Κρέπες φράουλες
Μπίτερ σοκολά με καρύδια
Μπίτερ σοκολά με βύσσινα
Νουά με καρύδια
Macarons
Τρουφάκια
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COCKTAILS

Martini
Margarita
Frozen Margarita
Daquiri
Mojito
Cosmopolitan
Cuba Libre
Bloody Mary
Tequila Sunrise
Whiskey Sour
Caipirinha
Negroni
Old Fashioned
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COCKTAILS

Υπεύθυνος:
Γιώργος Χαρίτος

Τηλ./Fax: 210 6776 648
Κιν: 697 2037 057
e-mail: info@aromacatering.gr

περισσότερες πληροφορίες

design by www.rsg.gr

www.aromacatering.gr
www.facebook.com/AromaCateringAthens

