
MENU 1
 

Αλµυρό φίλεµα παραδοσιακό & συνοδεία από Καραφάκι πολυποικιλιακής ρακής Κτήµα Θαλασσινού.

Ανά 4 άτοµα

 

Ποικιλία φρέσκου ψωµιού 

Φέτες εφτάζυµου, δεκάσπορο ψωµί µε αλεύρι Ζέας, µανιάτικο καρβέλι. Όλα ζεστά από το φούρνο µας, µε έξτρα κρητικό

παρθένο ελαιόλαδο Ziro Bio, ανθό αλατιού, άγρια µυρωδικά & βότανα

 

Ελληνική Σαλάτα 

Τοµατίνια Κρήτης, φύλλα κάπαρης, αγγούρι, κρεµµύδι, κρίθινες µπουκιές, ελιές Καλαµών, πιπεριές, βασιλικό, έξτρα

παρθένο ελαιόλαδο, παλαιωµένο µπαλσάµικο, ρίγανη & µους αιγοπρόβειου τυριού

 

Βοσκόπιτα µε χόρτα

Με φιλέτο υπαίθριας τοµάτας, ταλαγάνι Μεσσηνίας στη σχάρα, χυµό πορτοκαλιού, πλατύφυλλο βασιλικό, έξτρα παρθένο

ελαιόλαδο Ziro Bio & µυρωδικά Nature’s Gold

 

Φρέσκες πατάτες τηγανητές

 Με τριµµένο τυρί γραβιέρας & θυµάρι

 

Κοτόπουλο φιλέτο γεµιστό µε καρπικό

 Κρέµα µυζήθρας, άγρια ρόκα & πουρέ µαραθόριζας

 

Κότσι Χοιρινό Αργοψηµένο στο Φούρνο 

Με σάλτσα θυµάρι, φασκόµηλο & πουρέ µαραθόριζα

 

Σπιτικά Γλυκά  

 

Τιµή ανά άτοµο 17 ευρώ

 

Στην τιµή περιλαµβάνεται απεριόριστη κατανάλωση εµφιαλωµένου νερού.

Οποιαδήποτε άλλη κατανάλωση θα είναι έξτρα και βάσει του τιµοκαταλόγου µας.

 
 



MENU 2
 

Αλµυρό φίλεµα Παραδοσιακό & συνοδεία από Καραφάκι πολυποικιλιακής ρακής Κτήµα Θαλασσινού.

Ανά 4 άτοµα

 

Ποικιλία φρέσκου ψωµιού

Φέτες εφτάζυµου, δεκάσπορο ψωµί µε αλεύρι Ζέας, µανιάτικο καρβέλι. Όλα ζεστά από το φούρνο µας, µε έξτρα κρητικό

παρθένο ελαιόλαδο Ziro Bio, ανθό αλατιού, άγρια µυρωδικά & βότανα

 

Πράσινη Σαλάτα

Καρδιές από µαρούλια, κόκκινο λάχανο, κόκκινη ροκά, ρολάκια Λούντζας Τήνου γεµιστά µε τυρί γαλένι, µυρώνια,

φουντούκια, αποξηραµένα σύκα, ρόδι, κρουτόν εφτάζυµου ψωµιού και dressing µπαλσάµικο µε εσπεριδοειδή & χαρούπι

 

Αρνίσια Κεφτεδάκια 

Με σάλτσα τοµάτας, ελιές Τσουνάτες & τριµµένη Γραβιέρα Κρήτης

 

Μπουρέκι σε Χωριάτικο Φύλλο Ολικής

Με αιγοπρόβειο τυρί Αµάρι & µέλι Μπλεµένος πασπαλισµένο µε γύρη µελιού

 

Ποικιλία Ελληνικών Κρεάτων 

Κεµπάπ αρνίσιο και πρόβειο σουβλάκι από Φάρµα Ελασσόνας, λουκάνικο βουβαλίσιο Λίµνης Κερκίνης, κοτόπουλο

στήθος και πανσέτα χοιρινή. Συνοδεία από φρέσκιες τηγανιτές πατάτες & πιτούλες σχάρας 

 

Μοσχαρίσιο Οσοµπούκο  

Σε πλούσια σάλτσα λαχανικών & άγριων µανιταριών, σερβιρισµένο µε κους-κους µε σαφράν

 

Σπιτικά Γλυκά

Σοκολατόπιτα µε Παγωτό 

 

Τιµή ανά άτοµο 20 ευρώ

 

Στην τιµή περιλαµβάνεται απεριόριστη κατανάλωση εµφιαλωµένου νερού. Οποιαδήποτε άλλη κατανάλωση θα είναι

έξτρα και βάσει του τιµοκαταλόγου µας



MENU 3
 

Αλµυρό φίλεµα Παραδοσιακό & συνοδεία από Καραφάκι πολυποικιλιακής ρακής Κτήµα Θαλασσινού.
Ανά 4 άτοµα

 
Ποικιλία φρέσκου ψωµιού 

Φέτες εφτάζυµου, δεκάσπορο ψωµί µε αλεύρι Ζέας, µανιάτικο καρβέλι. Όλα ζεστά από το φούρνο µας, µε έξτρα κρητικό
παρθένο ελαιόλαδο Ziro Bio, ανθό αλατιού, άγρια µυρωδικά & βότανα

 
Ποικιλία µε Αλοιφές Ψωµιού 

Πατέ χωριάτικης σαλάτας, Γαλένι τυρί κρέµα. Πατέ µε τοµάτα & µαυροδάφνη Κεφαλληνίας, τυροκαυτερή µε αιγοπρόβεια
φέτα Αµάρι. Πατέ ελιάς PRIANSOS µε λιαστή τοµάτα, ούζο, ρίγανη και αντζούγια. Συνοδεία από κριτσίνια Γιορταµή &

παξιµάδια Βαρδάκης
 

Πράσινη Σαλάτα 
           Καρδιές από µαρούλια, κόκκινο λάχανο, κόκκινη ροκά, ρολάκια Λούντζας     Τήνου γεµιστά µε τυρί γαλένι,

µυρώνια, φουντούκια, αποξηραµένα σύκα, ρόδι,     κρουτόν εφτάζυµου ψωµιού και dressing µπαλσάµικο µε
εσπεριδοειδή & χαρούπι

 
Φλογέρες Τυριών µε Σάλτσα Σύκου

 
Short-ribs Black-Angus 

Με πουρέ σελινόριζας και σάλτσα ψητού κρέατος
 

Φρέσκες πατάτες τηγανητές
Με σάλτσα τοµάτας, φέτα & µυρωδικά

 
Αρνίσιο Κεµπάπ σχάρας

Με γιαουρτλού σάλτσα και πιτούλα
 

Σπιτικά Γλυκά   
 

Γλυκιά Τάρτα Βουτύρου  
Με κρέµα λεµόνι & καµένη µαρέγκα

 
Τιµή ανά άτοµο 25 ευρώ

 
Στην τιµή περιλαµβάνεται και ένα λίτρο βαρελίσιο κρασί λευκό ή κόκκινο Κτήµα Δασκαλάκη ανά τέσσερα άτοµα και

απεριόριστη κατανάλωση εµφιαλωµένου νερού. Οποιαδήποτε άλλη κατανάλωση θα είναι έξτρα και βάσει του
τιµοκαταλόγου µας.

 



MENU 4
 

Ανά 4 άτοµα
 

Ποικιλία φρέσκου ψωµιού 
Φέτες εφτάζυµου, δεκάσπορο ψωµί µε αλεύρι Ζέας, µανιάτικο καρβέλι. Όλα ζεστά από το φούρνο µας, µε έξτρα κρητικό

παρθένο ελαιόλαδο Ziro Bio, ανθό αλατιού, άγρια µυρωδικά & βότανα
 

Ποικιλία µε Αλοιφές Ψωµιού 
Πατέ χωριάτικης σαλάτας, Γαλένι τυρί κρέµα. Πατέ µε τοµάτα & µαυροδάφνη Κεφαλληνίας, τυροκαυτερή µε αιγοπρόβεια

φέτα Αµάρι. Πατέ ελιάς PRIANSOS µε λιαστή τοµάτα, ούζο, ρίγανη και αντζούγια. Συνοδεία από κριτσίνια Γιορταµή &
παξιµάδια Βαρδάκης

 
Τυρί Κασέρι Σαγανάκι 

 Με ξηρούς καρπούς & µαρµελάδα τριαντάφυλλο
 

Τηγανιά από Λουκάνικο Μαύρου Χοίρου
Με άγρια µανιτάρια, πιπεριές πολύχρωµες & λευκό κρασί 

 
Ελληνική Σαλάτα 

Τοµατίνια Κρήτης, φύλλα κάπαρης, αγγούρι, κρεµµύδι, κρίθινες µπουκιές, ελιές Καλαµών, πιπεριές, βασιλικό, έξτρα
παρθένο ελαιόλαδο, παλαιωµένο µπαλσάµικο, ρίγανη & µους αιγοπρόβειου τυριού

 
Ποικιλία Ελληνικών Κρεάτων 

Κεµπάπ αρνίσιο και πρόβειο σουβλάκι από Φάρµα Ελασσόνας, λουκάνικο βουβαλίσιο Λίµνης Κερκίνης, κοτόπουλο
στήθος & πανσέτα χοιρινή. Συνοδεία από φρέσκιες τηγανιτές πατάτες & πιτούλες σχάρας 

 
Τρίχρωµο Ταλιολίνι Melima  

Με πορκέτα ΑΦΟΙ Κασσάκης, τοµατίνια Κρήτης, βασιλικό & στάκα Ρεθύµνoυ
 

Σπιτικά Γλυκά  
 

Γαλακτοµπούρεκο
Με τραγανά φύλλα κρούστας

 
 

Τιµή ανά άτοµο 26 ευρώ
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται απεριόριστη κατανάλωση εµφιαλωµένου νερού. 
Οποιαδήποτε άλλη κατανάλωση θα είναι έξτρα και βάσει του τιµοκαταλόγου µας.

 



MENU 5
 

Καλωσόρισµα µε αλµυρά παραδοσιακά φιλέµατα µε συνοδεία από Καραφάκι πολυποικιλιακής ρακής Κτήµα Θαλασσινού.
Ανά 4 άτοµα

 
Ποικιλία φρέσκου ψωµιού 

Φέτες εφτάζυµου, δεκάσπορο ψωµί µε αλεύρι Ζέας, µανιάτικο καρβέλι. Όλα ζεστά από το φούρνο µας, µε έξτρα κρητικό
παρθένο ελαιόλαδο Ziro Bio, ανθό αλατιού, άγρια µυρωδικά & βότανα

 
Ποικιλία µε Αλοιφές Ψωµιού

Πατέ χωριάτικης σαλάτας, Γαλένι τυρί κρέµα. Πατέ µε τοµάτα & µαυροδάφνη Κεφαλληνίας, τυροκαυτερή µε αιγοπρόβεια
φέτα Αµάρι. Πατέ ελιάς PRIANSOS µε λιαστή τοµάτα, ούζο, ρίγανη και αντζούγια. Συνοδεία από κριτσίνια Γιορταµή &

παξιµάδια Βαρδάκης
 

Ελληνική Burrata Di Buffalo  
Με υπαίθρια τοµάτα, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Ziro Bio, βασιλικό & κόκκινη ρόκα

 
Καρπάτσιο  

Από βουβαλίσιο φιλέτο Λίµνης Κερκίνης, καπνιστή γραβιέρα Νταγιαντά, αλάτι Μεσολογγίου από φυσικές άλικες, κόκκινη
ροκά µοσχολέµονο & καπαρόφυλλα

 
Ζεστός Ντάκος

Με παξιµάδι Βαρδάκης, στάκα Σητείας, τηγανιτό αυγό, τσιγαρίδες & κορωνέικες ελιές CretanFarms
 

Παραδοσιακό Χυλοπιτάκι GraeciA Terra
Με µοσχάρι ραγού &  ξισµένο ανθότυρο Στατογιώργη

 
Τριλογία από Ελληνικά Λουκάνικα Σχάρας & Ελληνική Πίτα 

 
Κλέφτικο από Ελληνική Γίδα Φάρµας Ελασσόνας 

Με λαχανικά εποχής, χωριάτικο φύλλο κρούστας & φρεσκοτριµµένα πιπεριά 
 

Μoelle Μαύρης Σοκολάτας
Με παγωτό αγριοκέρασο Πατραµάνη

 
Κρητικό Cheesecake

Mε κρίθινο παξιµάδι, κρέµα γλυκιάς µυζήθρας & αλµυρή καραµέλα βουτύρου
 

Σπιτικά Γλυκά & Φρουτοσαλάτα Εποχής  
 
 

Τιµή ανά άτοµο 32 ευρώ
 

Στην τιµή περιλαµβάνεταιαπεριόριστη κατανάλωση εµφιαλωµένου νερού. Οποιαδήποτε άλλη κατανάλωση θα είναι έξτρα
και βάσει του τιµοκαταλόγου µας.

 



 MENU 6
 

Καλωσόρισµα µε αλµυρά παραδοσιακά φιλέµατα µε συνοδεία από Καραφάκι πολυποικιλιακής ρακής Κτήµα Θαλασσινού
Ανά 4 άτοµα

 
Ποικιλία φρέσκου ψωµιού

Φέτες εφτάζυµου, δεκάσπορο ψωµί µε αλεύρι Ζέας, µανιάτικο καρβέλι. Όλα ζεστά από το φούρνο µας, µε έξτρα κρητικό
παρθένο ελαιόλαδο Ziro Bio, ανθό αλατιού, άγρια µυρωδικά & βότανα

 
Ποικιλία µε Αλοιφές Ψωµιού

Πατέ χωριάτικης σαλάτας, Γαλένι τυρί κρέµα. Πατέ µε τοµάτα & µαυροδάφνη Κεφαλληνίας, τυροκαυτερή µε αιγοπρόβεια
φέτα Αµάρι. Πατέ ελιάς PRIANSOS µε λιαστή τοµάτα, ούζο, ρίγανη και αντζούγια. Συνοδεία από κριτσίνια Γιορταµή &

παξιµάδια Βαρδάκης
 

Ζεστή Πατατοσαλάτα µε Αυγά Ορτυκιού
Κολοκύθι, καρότο, βιολογικά φύλλα καπουτσίνου & Ελληνικής µαγιονέζας µοσχολέµονου

 
Ζεστός Ντάκος  

Με παξιµάδι Βαρδάκης, στάκα Σητείας, τηγανιτό αυγό, τσιγαρίδες & κορωνέικες ελιές CretanFarms
 

Ριζότο Μανιταριών & Πουρέ Γλυκοκολοκύθας µε Παλαιωµένη Γραβιέρα  
 

Χοιρινή Tomahawk Εν Ελλάδι Σχάρας 
Συνοδεία από λαχανικά σχάρας & πουρέ πατάτας

 
Rib Eye Black Angus Σχάρας Ελληνικής Εκτροφής

Από Φάρµα Νικολούδη Μεσσαράς Ηρακλείου. Συνοδεία από λαχανικά σχάρας & πουρέ πατάτας
 

Μοσχαρίσιο Οσοµπούκο
Σε πλούσια σάλτσα λαχανικών & άγριων µανιταριών, σερβιρισµένο µε Ριζότο µε κρόκο Κοζάνης

 
Σπιτικά Γλυκά

 
Γαλακτοµπούρεκο 

Με τραγανά φύλλα κρούστας
 

Γλυκιά Τάρτα Βουτύρου 
Γεµισµένη µε κρέµα φιστίκι Αιγίνης, µαρµελάδα κόκκινα φρούτα, επικάλυψη λευκής σοκολάτας µε πούρε φιστικιού

 
 

Τιµή ανά άτοµο 37 ευρώ
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται απεριόριστη κατανάλωση εµφιαλωµένου νερού. 
Οποιαδήποτε άλλη κατανάλωση θα είναι έξτρα και βάσει του τιµοκαταλόγου µας.

 



MENU 7 SEA FOOD
 

Καλωσόρισµα µε αλµυρά παραδοσιακά φιλέµατα µε συνοδεία από Καραφάκι πολυποικιλιακής ρακής Κτήµα Θαλασσινού.
Ανά 4 άτοµα

 
Ποικιλία φρέσκου ψωµιού 

Φέτες εφτάζυµου, δεκάσπορο ψωµί µε αλεύρι Ζέας, µανιάτικο καρβέλι. Όλα ζεστά από το φούρνο µας, µε έξτρα κρητικό
παρθένο ελαιόλαδο Ziro Bio, ανθό αλατιού, άγρια µυρωδικά & βότανα

 
Ποικιλία µε Αλοιφές Ψωµιού

Πατέ χωριάτικης σαλάτας, Γαλένι τυρί κρέµα. Πατέ µε τοµάτα & µαυροδάφνη Κεφαλληνίας, τυροκαυτερή µε αιγοπρόβεια
φέτα Αµάρι. Πατέ ελιάς PRIANSOS µε λιαστή τοµάτα, ούζο, ρίγανη και αντζούγια. Συνοδεία από κριτσίνια Γιορταµή &

παξιµάδια Βαρδάκης
 

Σαλάτα Thigaterra
Mε γίγαντες, µαυροµάτικα φασόλια, κους κους, φακές, καπνιστό σκουµπρί, φρέσκο κρεµµύδι, καρότο, σελινόριζα,

δυόσµο, υπαίθρια τοµάτα και dressing από πιπέρια, τσίλι & µοσχολέµονο
 

Ταρτάρ Κιτρινόπτερου Τόνου & µους αβοκάντο 
 

Μύδια Αχνιστά
Με λευκό κρασί & µυρωδικά

 
Καλαµάρι γεµιστό

Με πλιγούρι agrozimi & σάλτσα λαδολέµονο
 

Γαρίδες Κανταΐφι 
Με Σάλτσα Πιπεριάς Φλωρίνης µε Τοµάτα & Καρότο 

 
Κριθαράκι µε Θαλασσινά 

Με γαρίδες, µύδια, χταπόδι, καλαµάρι & σάλτσα γαρίδας 
 

Φιλέτο Σολοµού 
Με κρούστα από φιστικιά αιγίνης & άγρια µυρωδικά 

 
Σπιτικά Γλυκά & Φρουτοσαλάτα  

 
Τάρτα Σοκολάτας 

Με αλµυρή καραµέλα βουτύρου 
 

Τιµή ανά άτοµο 30ευρώ
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται απεριόριστη κατανάλωση εµφιαλωµένου νερού. 
Οποιαδήποτε άλλη κατανάλωση θα είναι έξτρα και βάσει του τιµοκαταλόγου µας.

 



MENU 8 Traditional
 

Καλωσόρισµα µε αλµυρά παραδοσιακά φιλέµατα µε συνοδεία από Καραφάκι πολυποικιλιακής ρακής Κτήµα Θαλασσινού.
Ανά 4 άτοµα

 
Ποικιλία φρέσκου ψωµιού

Φέτες εφτάζυµου, δεκάσπορο ψωµί µε αλεύρι Ζέας, µανιάτικο καρβέλι. Όλα ζεστά από το φούρνο µας, µε έξτρα κρητικό
παρθένο ελαιόλαδο Ziro Bio, ανθό αλατιού, άγρια µυρωδικά & βότανα

 
Ποικιλία µε Αλοιφές Ψωµιού

Πατέ χωριάτικης σαλάτας, Γαλένι τυρί κρέµα. Πατέ µε τοµάτα & µαυροδάφνη Κεφαλληνίας, τυροκαυτερή µε αιγοπρόβεια
φέτα Αµάρι. Πατέ ελιάς PRIANSOS µε λιαστή τοµάτα, ούζο, ρίγανη και αντζούγια. Συνοδεία από κριτσίνια Γιορταµή &

παξιµάδια Βαρδάκης
 

Κουκουβάγια
Κριθαροκουλούρα Βαρδάκης µε φρέσκια τοµάτα, τυρί γαλοµυζήθρα, ελιές θρούµπες, κρίταµο & εξτρά παρθένο

ελαιόλαδο
 

Kαλιτσούνια Χανιώτικα 
Με χόρτα εποχής τηγανιτά. Συνοδεία από CHUTNEY µεσογειακή σαλάτα Saza 

 
Σκιουφικτά Μακαρόνια 

Με απάκι, τοµατίνια Κρήτης, βασιλικό & ανθότυρο 
 

Πιλάφι βραστό
Με αργοµαγειρεµένο ντόπιο κρέας ζυγούρι 

 
Αρνί Οφτό

Στο φούρνο ψηµένο για πολλές ώρες ,συνοδεία από πατάτες φούρνου
 

Ελληνική Σαλάτα
Τοµατίνια Κρήτης, φύλλα κάπαρης, αγγούρι, κρεµµύδι, κρίθινες µπουκιές, ελιές Καλαµών, πιπεριές, βασιλικό, έξτρα

παρθένο ελαιόλαδο, παλαιωµένο µπαλσάµικο, ρίγανη & µους αιγοπρόβειου τυριού
 

Σφακιανές Πίτες
Με µέλι, κανέλα & ξηρούς καρπούς 

 
 

Moelleux Σοκολάτας µε παγωτό 
 

Σπιτικά Γλυκά   
 

Τιµή ανά άτοµο 28 ευρώ
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται απεριόριστη κατανάλωση εµφιαλωµένου νερού. 
Οποιαδήποτε άλλη κατανάλωση θα είναι έξτρα και βάσει του τιµοκαταλόγου µας.

 

https://akispetretzikis.com/el/categories/glyka/moelleux-me-sokolata-kai-fistikoboytyro


Οι προτάσεις των Menu µας µπορούν να υπεισέλθουν σε οποιαδήποτε αλλαγή επιθυµείτε.
Σκεφτείτε και διαµορφώστε το µενού της αρεσκείας σας και αφήστε εµάς άπλα να το ετοιµάσουµε.

 Παρακαλούµε για τυχόν αλλαγές στην οριστικοποίηση του Menu τουλάχιστον τέσσερις πριν την ηµέρα της εκδήλωσης
σας.

 
 

Παρακαλούµε ενηµερώστε µας για τυχόν αλλεργίες ή δυσανεξίες που µπορεί να έχετε.
 

Στις σαλάτες µας χρησιµοποιείται αγνό εξτρά παρθένο ελαιόλαδο.
 

Οι τιµές περιλαµβάνουν το νόµιµο φόρο 24% για τα αλκοολούχα ποτά και το νόµιµο φόρο 13% για τα τρόφιµα και τα µη
αλκοολούχα ποτά. 

 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΔΩΡΕΑΝ 

ΚΛΙΜΑΤΙΖΩΜΕΝΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
FREE WIFI

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
30% προκαταβολή και εξόφληση κατά το πέρας της εκδήλωσης

 
Για εταιρείες: 30% προκαταβολή & 15ήµερη πιστωτική πολιτική εξόφλησης

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

FOOD THREE E. KAI M. ΙΚΕ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0020.12.0201943867

IBAN: GR0802600200000120201943867
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕUROBANK

 
 


