
 

 

 

 

 

FOOD CATERING SERVICES 
tinos | mykonos | paros | syros | andros | + more 

 

 

Serving menu  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

ΠΡΙΝ ΤΟ ΓΕΥΜΑ 
         

Welcome drink: 

 Prosecco       
On trays:  

 Tartar λαυράκι 

 Vol-au-vent γεμιστό με κοτόπουλο 

 Βερίνα με παραδοσιακή ταραμοσαλάτα, μους παντζάρι & 

κριτσίνι με μπαχαρικά 

 Σουβλάκι σε πιπέτα με μαλακό τυρί Τήνου, ντοματίνι και πέστο 

από τοπικά βότανα 

         

MENU      

 
1

st
 course με σαλάτες:  

 Ελληνική αρωματική με sticks αγγουριού, αρωματισμένο Τηνιακό 

τυρί, κάπαρη, φρέσκια ρίγανη, δυόσμο & μαντζουράνα /  

& Αγκινάρας με κους κους, τρυφερά κομματάκια αγκινάρας, 

ψιλοκομμένη ντομάτα, αγγούρι, δυόσμο, μαϊντανό, κόλιανδρο, 

χυμός λεμονιού & ελαιόλαδο , 
 

Πιατέλα ανα 4 άτομα με κρύα πιάτα: 

 Plateau με τοπικά εδέσματα:  

αλλαντικά / τυριά / ελιές / αγκινάρες ξυδιαστές / κάπαρη / 

λιαστή ντομάτα 

& Φριγανισμένο ψωμί με ρίγανη και ελαιόλαδο 
 

Πιατέλα ανα 4 άτομα με Starters: 

 Risotto: με ποικιλία μανιταριών και λάδι τρούφας  

 Χταπόδι σβησμένο με κόκκινο κρασί & πετιμέζι   

ή 

 Μπακαλιάρος τηγανητός σε σουβλάκι    

 



Κυρίως: 

1
η
 επιλογή (ψάρι):     

 Φαγκρί ή λαυράκι papillote   
2

η
 επιλογή (κρέας):    

 Fillet minion ή Rib eye 

Με φρέσκο βούτυρο & μυρωδικά  και baby πατάτες 

3
η
 επιλογή (vegetarian):    

 Μελιτζάνα & Κολοκύθι λαδερά με πλιγούρι  

Σημείωση: Τον ακριβή αριθμό μερίδων θα πρέπει να τον γνωρίζει το catering 25 ημέρες πριν 

την εκδήλωση.  

Σε αντίθετη περίπτωση, κατά την οποία ο καλεσμένος θα πρέπει να αποφασίσει εκείνη την στιγμή της εκδήλωσης, 

ενδέχεται να υπάρξουν έξτρα χρεώσεις για τις μερίδες που χρειάζεται να μαγειρευτούν επιπλέον για να 

υπάρχουν και οι τρεις επιλογές μέχρι τον τελευταίο καλεσμένο.       

 = safe for Vegans 

Πιατέλα ανα 4 άτομα με γλυκά:  

 Mini Crème brulee  

 Μπακλαβάς σε μπουκιές 

 Mini τάρτα φρούτων 

 Mini cheesecakes 

 Mini chocolate cakes 

Πιατέλα ανα 4 άτομα με:  

 Φρούτα εποχής | μέλι | icing sugar  

         
 

Late Snack:      

 Hot dogs 
 

 

 

 

 

 

         

         
 

 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ             
 

 Δημιουργήστε το μενού της εκδήλωσής σας σύμφωνα με το παράδειγμα, επιλέγοντας πιάτα από το 

μενού 

 Είδη σερβιρίσματος:                               

 Family style:  

2-3 Σαλάτες + 3-4 Ορεκτικά (ανά 4 άτομα) + Κυρίως πιάτο (ατομικό) 

 Formal dinner: 

1
ο
 πιάτο (σαλάτες - ορεκτικά) + 2-3 ορεκτικά (ανά 4 άτομα) + Κυρίως πιάτο 

Παράλληλα, επιλέγοντας από τις προαιρετικές κατηγορίες που θα βρείτε στο μενού, όπως BBQ station 

& carvery  / Cooking action station  / Κρύα Θαλασσινά / Ζεστά Θαλασσινά / Ψάρια μπορείτε να 

εμπλουτίσετε το μενού και να το προσαρμόσετε στις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις. Οι παραπάνω 

προαιρετικές κατηγορίες είναι σημειωμένες με αστερίσκο (*) ή σύμβολα (  /  / ) και 

περιέχουν πιάτα τα οποία δεν αποτελούν τμήμα του βασικού κόστους καθώς προσφέρονται με 

επιπλέον χρέωση για την οποία θα ενημερωθείτε αναλυτικά κατόπιν της επιλογής τους. 

 Βασικό κόστος: 

Το βασικό κόστος περιλαμβάνει τον βασικό εξοπλισμό (τραπέζια (banquet ή ροτόντα), καρέκλες sabrina 

(λευκή με κάλυμμα), τραπεζομάντηλα, υφασμάτινες πετσέτες, ποτήρια, μαχαιροπήρουνα, εξοπλισμό του 

μπουφέ κλπ), το προσωπικό, το μενού που θα επιλέξετε (χωρίς πιάτα που έχουν επιπλέον χρέωση), 

καθώς και ελληνικά αναψυκτικά, κόκα κόλα, μπύρες, νερό εμφιαλωμένο, νερό ανθρακούχο, ψωμί & 

φρούτα. 

Δείτε ποιο είναι το βασικό κόστος σύμφωνα με τον αριθμό καλεσμένων σας  

 Το συνολικό κόστος του παραδείγματος ανά άτομο διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό 

καλεσμένων, το τελικό μενού και τις επιπλέον επιλογές από τις προαιρετικές κατηγορίες.  

 Τα πιάτα με το σύμβολο   είναι ασφαλή για Vegans  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ          

 OPEN BAR: Βρείτε στο μενού τις επιλογές για την υπηρεσία Open bar 

 Μπύρες, νερό εμφιαλωμένο & αναψυκτικά, σερβίρονται καθ’ όλη την διάρκεια της εκδήλωσης χωρίς 

κανένα όριο. Οι μπύρες & τα αναψυκτικά είναι ελληνικής προέλευσης, εκτός από την κόκα κόλα. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ           
 Oι συνεργάτες σας όπως: φωτογράφοι, διακοσμητές, djs, μουσικοί, bartenders κλπ. που θα παραμείνουν 

στον χώρο της δεξίωσης για να σερβιριστούν φαγητό, χρεώνονται ½, που σημαίνει 2 συνεργάτες = 1 

άτομο. Η έκπτωση ισχύει για περισσότερους από 100 καλεσμένους 

 Για παιδιά από 3 έως 12 ετών η χρέωση είναι 1/3, άρα 3 παιδιά = 1 άτομο. Από 13 ετών και πάνω 

υπολογίζονται κανονικά. Η έκπτωση ισχύει για περισσότερους από 100 καλεσμένους 

 Για τον ακριβή αριθμό των καλεσμένων σας, η εταιρεία μας θα πρέπει να ενημερωθεί δέκα τέσσερις (14) 

ημέρες πριν την εκδήλωση. Ο συγκεκριμένος αριθμός υπολογίζεται για το τελικό κόστος της εκδήλωσης, 

ανεξάρτητα με τον αριθμό που θα παρευρεθούν (σε περίπτωση απουσίας καλεσμένων). *Μπορείτε μόνο 

να προσθέσετε καλεσμένους εως δυο ημέρες πριν την εκδήλωση. 

 Για τις υπηρεσίες μας εκτός Τήνου, υπάρχει έξτρα κόστος ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και διαμονής.  
 

We are social 

 @exo_catering     @exo catering 
 

exo.com.gr | exocatering.com | info@exo.com.gr | +30 2283 022191 | Tinos island 
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