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Μενού Γαμήλιας Δεξίωσης - 1  

 

€65+ ΦΠΑ / άτομο για ενήλικες και €30+ ΦΠΑ για παιδιά (4-12 ετών) 
ΦΠΑ για φαγητό 13% 

 
 

 

 

Περαστά για το καλωσόρισμα  

 

Μικρές Τάρτες με μους από τυρί 

Μικρές τάρτες με ταραμοσαλάτα, σάλτσα από παντζάρι και μπαχαρικά 

 

Ορεκτικά  
 

Τζατζίκι με σιρόπι από άνηθο  

Τυροπιτάκια με χαλούμι και μους λεμόνι  

 

Σαλάτες  
 

Σαλάτα καλοκαιρινή με κινόα, φακές beluga, μικρά καροτάκια με βούτυρο, τυρί κότατζ, 
καρπούζι και σάλτσα βαλσάμικο  

Πράσινη Σαλάτα με φρέσκα λαχανικά, αποξηραμένα σύκα, βότανα, ξύδι βαλσάμικο, 
ελαιόλαδο, κρουτόν  
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Πλατό  
Ποικιλία τυριών  

Τηνιακή γραβιέρα Τήνου, Πέτρωμα Τήνου, Παρμεζάνα, Καπνιστό τυρί με  

αποξηραμένα φρούτα, σταφύλια και κριτσίνια  

 

Κυρίως Πιάτα  
 

Ρολό κοτόπουλο γεμιστό με λαχανικά, τυρί και ξηρούς καρπούς, με πουρέ πατάτας και 

σάλτσα από φρέσκο βούτυρο και αρωματικά βότανα  

Μπουκιές από χοιρινό με πιπεριές, λιαστές ντομάτες και φρέσκο θυμάρι   

Πατατούλες στο φούρνο με αρωματικά βότανα  

Ψητά λαχανικά με καραμελωμένη σάλτσα βαλσάμικο 

 

Επιδόρπια 
Φρούτα εποχής 

Παγωτό τρεις γεύσεις  

 

Late Snack 
Mini μπέργκερ από μοσχάρι 

 

Επιλογές σχετικά με ποτά και open bar θα συζητηθούν ξεχωριστά. 
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Μενού Γαμήλιας Δεξίωσης με Θαλασσινά - 2 
 

€85+ ΦΠΑ / άτομο για ενήλικες και €45+ ΦΠΑ για παιδιά (4-12 ετών) 
 ΦΠΑ για φαγητό 13% 

 

 

Περαστά για το καλωσόρισμα  

 

Μικρές τάρτες με μους από γαρίδες  

Μικρές τάρτες με σολομό, Φιλαδέλφεια και Τηνιακά βότανα 

 

Ορεκτικά  

Μελιτζάνα σιγοβρασμένη με γιαούρτι, κόκκινη πιπεριά και ελαιόλαδο 

Μύδια στον ατμό με κρασί και κρόκο Κοζάνης  

Χταπόδι και φάβα με γεύση παντζάρι  

 

Σαλάτες  
 

Σαλάτα θαλασσινών με γαρίδες, χταπόδι, ψάρι Τσίρος καπνιστό, ντομάτες, πατατούλες, ρόκα, 
κρεμμύδι, άνηθο, μαγιονέζα, κάπαρη, βότανα και τουρσί  

Χωριάτικη με φρέσκα ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, κάπαρη, ελιές, και φέτα 
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Πλατό 

Ποικιλία τυριών  

Τηνιακή γραβιέρα Τήνου, Πέτρωμα Τήνου, Παρμεζάνα, Καπνιστό τυρί με αποξηραμένα 

φρούτα, σταφύλια και κριτσίνια 

 

Κυρίως Πιάτο 
Sole Meuniere Γλώσσα με αγκινάρες και βότανα  

Ρεβίθια Velouté με σάλτσα Persillade  

 

Επιδόρπια 
Φρούτα εποχής 

Παγωτό τρεις γεύσεις  

Μιλφέι 

Σιντριβάνι από σοκολάτα με φρούτα  

 

 

Επιλογές σχετικά με ποτά και open bar θα συζητηθούν ξεχωριστά. 
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Μενού Γαμήλιας Δεξίωσης - 3 

 

€100+ ΦΠΑ / άτομο για ενήλικες και €50+ ΦΠΑ για παιδιά (4-12 ετών) 
ΦΠΑ για φαγητό 13% 

 

 

Περαστά για το καλωσόρισμα  
 

Μικρές τάρτες με σολομό, Φιλαδέλφεια και Τηνιακά βότανα  
Μικρές τάρτες με καπνιστά αλλαντικά  

 

Ορεκτικά  
 

Φάβα με σάλτσα Bolognese και τόνο 

Μελιτζανοσαλάτα με γιαούρτι, κόκκινη πιπεριά και καπνό 

Gazpacho σούπα με ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο 

 

Σαλάτες  
 

Σαλάτα καλοκαιρινή με κινόα, φακές beluga, μικρά καροτάκια με βούτυρο, τυρί κότατζ, 
καρπούζι και σάλτσα βαλσάμικο 

Σαλάτα θαλασσινών με γαρίδες, χταπόδι, ψάρι Τσίρος καπνιστό, ντομάτες, πατατούλες, ρόκα, 
κρεμμύδι, άνηθο, μαγιονέζα, κάπαρη, βότανα και τουρσί  

 

 



   

                                                                                                                                                              Page 6 / 15 

Πλατό  
Ποικιλία τυριών  

Τηνιακή γραβιέρα Τήνου, Πέτρωμα Τήνου, Παρμεζάνα, Καπνιστό τυρί με  

αποξηραμένα φρούτα, σταφύλια και κριτσίνια 

 

Κυρίως Πιάτα  
Σολομός μαρινάτος σε mirin στη σχάρα με κουσκούς, σαλάτα χωριάτικη και τραγανά φύκια  

Μοσχάρι φιλέτο με πουρέ πατάτας και σάλτσα από κόκκινο κρασί Τήνου  

Ψητά λαχανικά με καραμελωμένη σάλτσα βαλσάμικο 

Πατάτες φούρνου με αρωματικά βότανα  

 

Επιδόρπια 
Φρούτα εποχής 

Παγωτό τρεις γεύσεις  

Μιλφέι 

Σιντριβάνι από σοκολάτα με φρούτα  

 

Late Snack 
Mini μπέργκερ από μοσχάρι 

 

Επιλογές σχετικά με ποτά και open bar θα συζητηθούν ξεχωριστά. 
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Μενού Γαμήλιας Δεξίωσης Vegetarian - 4  
€65+ ΦΠΑ / άτομο για ενήλικες και €30+ ΦΠΑ για παιδιά (4-12 ετών) 

ΦΠΑ για φαγητό 13% 

 

Περαστά για το καλωσόρισμα  
Μικρές Τάρτες με μους από τυρί 

Μικρές τάρτες με ταραμοσαλάτα, σάλτσα από παντζάρι και μπαχαρικά 

 

Ορεκτικά  
Τζατζίκι με σιρόπι από άνηθο  

Μελιτζάνα ψητή με κινόα τηγανιτή, σάλτσα τσιμιτσούρι και πίτες  

 

Σαλάτες 

Σαλάτα καλοκαιρινή με κινόα, φακές beluga, μικρά καροτάκια με βούτυρο, καρπούζι και 
σάλτσα βαλσάμικο  

Πράσινη Σαλάτα με φρέσκα λαχανικά, αποξηραμένα σύκα, βότανα, ξύδι βαλσάμικο, 
ελαιόλαδο, κρουτόν  
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Πιατέλα  
Ποικιλία ψητών λαχανικών  

Χούμους, μελιτζανοσαλάτα, guacamole και πουρέ ντομάτας  

 

Κυρίως Πιάτα 

Ντομάτες, κολοκύθια, πιπεριές, και μελιτζάνες γεμιστές με ρύζι και βότανα μαγειρεμένο στο 

φούρνο  

Μπέργκερ από φαλάφελ με πατάτες στο φούρνο ή ρύζι  

Μελιτζάνες Ιμάμ στο φούρνο 

Ρύζι Basmati με λαχανικά 

Πατατούλες με αρωματικά βότανα  

 

Επιδόρπια 
Φρούτα εποχής fruits 

Παγωτό τρεις γεύσεις  

 

Late Snack 
μακαρόνια με φρέσκα λαχανικά  

 

 

Επιλογές σχετικά με ποτά και open bar θα συζητηθούν ξεχωριστά. 
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ΠΡΩΙΝΟ BUFFET 

Diles & Rinies Breakfast Buffet €16.00/άτομο, €12.00/παιδιά (4-12 ετών) 

 

Αυγά scrambled 

Βραστά αυγά 

Φασόλια 

Μπέικον 

Φρέσκο ψωμί με μαρμελάδα, πραλίνα φουντουκιού και βούτυρο 

Γιαούρτι 

 Δημητριακά 

Τυριά 

Κέικ 

Φρούτα εποχής 

Χυμός Πορτοκάλι, Καφές ή τσάι & γάλα 

 

 

 

Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τυχόν αλλεργίες. 

Η κουζίνα μας χρησιμοποιεί extra παρθένο ελαιόλαδο. 
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ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ & ΔΕΙΠΝΟ – Buffet 

Επιλογή A: €38+ΦΠΑ / άτομο για ενήλικες και €25+ΦΠΑ για παιδιά (4-12 ετών) 
Μπορείτε να επιλέξετε μια σαλάτα, ένα ορεκτικό, ένα κυρίως πιάτο και ένα επιδόρπιο. 
 
Επιλογή B: €50+ΦΠΑ / άτομο για ενήλικες και €25+ΦΠΑ για παιδιά (4-12 ετών) 
Μπορείτε να επιλέξετε δύο σαλάτες, τρία ορεκτικά, δύο κυρίως πιάτα και ένα επιδόρπιο. 
 
Επιλογή Γ: €75+ΦΠΑ / άτομο για ενήλικες και €35+ΦΠΑ για παιδιά (4-12 ετών) 
Μπορείτε να επιλέξετε τρεις σαλάτες, τέσσερα ορεκτικά, τρία κυρίως πιάτα και τρία επιδόρπια. 
 
Περιλαμβάνει κρασί, νερό, ένα αναψυκτικό για παιδιά, καθώς επίσης δύο είδη ψωμί.   

ΦΠΑ για φαγητό 13%, για ποτά 24% (τα ποτά υπολογίζονται στο 10% της συνολικής τιμής) 

 

Σαλάτες  

Χωριάτικη: ντομάτες, αγγούρι, κάπαρη Τήνου, ρίγανη, ελαιόλαδο, φέτα  

Πράσινη: φρέσκα λαχανικά, αποξηραμένα σύκα, βότανα, ξύδι βαλσάμικο, ελαιόλαδο, κρουτόν  

Μπουράτα με ντοματίνια: Μπουράτα, ντοματίνια, φρέσκο πέστο βασιλικού  

Μαυρομάτικα: μικρά μαυρομάτικα με φρέσκα λαχανικά  

Ρόκα: ρόκα με αποξηραμένα σύκα, ντομάτα, πορτοκάλι, σταφύλι, κουκουνάρια και σάλτσα πορτοκαλιού 

Καλοκαιρινή: κινόα, φακές beluga, μικρά καροτάκια με βούτυρο, τυρί κότατζ, καρπούζι και σάλτσα 
βαλσάμικο 

Ορεκτικά 

Φάβα με καραμελωμένα κρεμμύδια, λεμόνι, κρουτόν και κάπαρη 

Αρωματική σαλάτα από ρεβίθια με φρέσκο κρεμμύδι, κολοκύθι, πιπεριά Φλωρίνης, δενδρολίβανο, 
θυμάρι, χυμό λεμονιού 

Κεφτεδάκια λαχανικών 

Μελιτζανοσαλάτα με γιαούρτι, κόκκινη πιπεριά και καπνό 
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Τζατζίκι με σιρόπι από άνηθο  

Gazpacho σούπα με ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο  

Κυρίως Πιάτα 

Αρνί στο φούρνο με πράσο, φασκόμηλο και δενδρολίβανο  

Φιλέτο Λαβράκι με ριζότο a la polita  

Σουβλάκι χοιρινό με ρύζι ή πατάτες φούρνου 

Μοσχάρι στο φούρνο με σάλτσα ντομάτας   

Μπιφτέκι Μοσχαρίσιο με ρύζι ή πατάτες φούρνου 

Κοτομπουκιές με ρύζι ή πατάτες φούρνου  

Ριζότο με μανιτάρια 

Ριζότο με γαρίδες 

Μακαρόνια Νάπολης με βασιλικό 

Μακαρόνια al pesto 

 

Επιδόρπια 

Παγωτό τρεις γεύσεις 

Φρούτο εποχής 

Γιαούρτι με γλυκό κουταλιού  

Γλυκό ημέρας 

 

 
Ελάχιστος & Μέγιστος αριθμός ατόμων περίπου 25 - 60 άτομα. 
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Μπουφέ Barbeque 

Επιλογή A: €50+ΦΠΑ / άτομο για ενήλικες και €30+ΦΠΑ για παιδιά (4-12 ετών) 
 
Επιλογή B: €85+ΦΠΑ / άτομο για ενήλικες και €50+VAT για παιδιά (4-12 ετών) 
 
Περιλαμβάνει κρασί, νερό, ένα αναψυκτικό για κάθε παιδί, καθώς επίσης δύο είδη ψωμί.   

ΦΠΑ για φαγητό 13%, για ποτά 24% (τα ποτά υπολογίζονται στο 10% της συνολικής τιμής) 

 

Σαλάτα 
Χωριάτικη: ντομάτες, αγγούρι, κάπαρη Τήνου, ρίγανη, ελαιόλαδο, φέτα  

Ορεκτικά 
Τζατζίκι με σιρόπι άνηθο  

Ψητό Χαλούμι  

Κυρίως Πιάτα BBQ Επιλογή A  
BBQ: μοσχαρίσια μπιφτέκια, φτερούγες κοτόπουλου, χοιρινές μπριζόλες, λουκάνικο Τήνου, και πίτα 
σερβιρισμένο με πατάτες φούρνου με δενδρολίβανο  

ή 

Αρνί ή Χοιρινό μαγειρεμένο στη σούβλα στο πέτρινο μπάρμπεκιου μας με μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο 

και λουκάνικα, σερβιρισμένο με χαλούμι, πίτα, ρύζι ή πατάτες   

 

Κυρίως Πιάτα BBQ Επιλογή B  
Χταπόδι στη σχάρα, καλαμάρι, και φρέσκο ψάρι ημέρας 

Ρύζι με λαχανικά  

Live BBQ και live μαγειρική οργανώνονται εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες 
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Επιδόρπια 
Παγωτό τρεις γεύσεις   

Φρούτα εποχής 

 

Ελάχιστος & Μέγιστος αριθμός ατόμων περίπου 25 - 60 άτομα. 
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VEGETARIAN ΠΙΑΤΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ  

(ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ & ΔΕΙΠΝΟ) 

 
Επιλογή A: €38+ΦΠΑ ανά άτομο για ενήλικες και €23+ΦΠΑ για παιδιά (4-12 ετών) 
Μπορείτε να επιλέξετε μια σαλάτα, ένα ορεκτικό, ένα κυρίως πιάτο και ένα επιδόρπιο. 
 
Επιλογή B: €45+ΦΠΑ ανά άτομο για ενήλικες και €23+ΦΠΑ για παιδιά (4-12 ετών) 
Μπορείτε να επιλέξετε δύο σαλάτες, τρία ορεκτικά, δύο κυρίως πιάτα και ένα επιδόρπιο. 
 
Επιλογή Γ: €65+ΦΠΑ ανά άτομο για ενήλικες και €32+ΦΠΑ για παιδιά (4-12 ετών) 
Μπορείτε να επιλέξετε τρεις σαλάτες, τέσσερα ορεκτικά, τρία κυρίως πιάτα και τρία επιδόρπια. 
 
Περιλαμβάνει κρασί, νερό, ένα αναψυκτικό για παιδιά, καθώς επίσης δύο είδη ψωμί.   

ΦΠΑ για φαγητό 13%, για ποτά 24% (τα ποτά υπολογίζονται στο 10% της συνολικής τιμής) 

Σαλάτες 

Χωριάτικη: ντομάτες, αγγούρι, κάπαρη Τήνου, ρίγανη, ελαιόλαδο, φέτα  

Πράσινη: φρέσκα λαχανικά, αποξηραμένα σύκα, βότανα, ξύδι βαλσάμικο, ελαιόλαδο, κρουτόν  

Μπουράτα με ντοματίνια: Μπουράτα, ντοματίνια, φρέσκο πέστο βασιλικού  

Μαυρομάτικα: μικρά μαυρομάτικα με φρέσκα λαχανικά  

Ρόκα: ρόκα με αποξηραμένα σύκα, ντομάτα, πορτοκάλι, σταφύλι, κουκουνάρια και σάλτσα πορτοκαλιού 

Ορεκτικά 

Χορτόπιτα με τυρί  

Φάβα με καραμελωμένα κρεμμύδια, λεμόνι, κρουτόν και κάπαρη 

Αρωματική σαλάτα από ρεβίθια με φρέσκο κρεμμύδι, κολοκύθι, πιπεριά Φλωρίνης, δενδρολίβανο, 
θυμάρι, χυμό λεμονιού 

Κεφτεδάκια λαχανικών 

Μελιτζανοσαλάτα με γιαούρτι, κόκκινη πιπεριά και καπνό 
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Τζατζίκι με σιρόπι από άνηθο  

Gazpacho σούπα με ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο  

 

Κυρίως Πιάτα 

Ντομάτες, κολοκύθια, πιπεριές, και μελιτζάνες γεμιστές με ρύζι και βότανα μαγειρεμένο στο φούρνο  

Μπέργκερ από φαλάφελ με πατάτες στο φούρνο ή ρύζι  

Μελιτζάνες Ιμάμ στο φούρνο 

Μπάμιες στο φούρνο με φρέσκια σάλτσα ντομάτας  

Ριζότο με μανιτάρια 

Ριζότο με γαρίδες 

Μακαρόνια Νάπολης με βασιλικό 

Πατάτες φούρνου 

Ρύζι με λαχανικά 

 

Επιδόρπια 

Παγωτό τρεις γεύσεις 

Φρούτο εποχής 

Γιαούρτι με γλυκό κουταλιού  

Γλυκό ημέρας 

 

Ελάχιστος & Μέγιστος αριθμός ατόμων περίπου 25 - 60 άτομα. 

 


