MENU

ALL AMERICAN BUFFET

Hors d’oeuvre
Humus of beans with wasabi and fresh vegetables sticks
Mini satay chicken skewers
Salads
Apple and fennel coleslaw salad
Green mixed salad with Asian vinaigrette
Quinoa salad with peas, cucumber, avocado and mustard dressing
Cold dishes
Salmon sashimi with halapenios dressing
New Style shrimp cocktail (with sweet chili dressing)
Hot dishes
Chicken chimichangas
5 spice spare ribs
Spicy chicken Fajitas
Polish dogs with kimchi and yoghurt-mint sauce
Mini burgers with sriracha-honey sauce, and pickled cucumber
Desserts
Donuts
New York style cheese cake
Caramelized Apples
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BRUNCH

Breads and breadsticks
Ποικιλία από ψωμιά
Παξιμάδια κρίθινα και χαρούπια
Κριτσίνια ολικής, καρότου, σπανάκι, ελιάς …
Salty
Ποικιλία από τυριά
Home made pastrami
Crispy bacon
Λουκάνικα Φρανκφούρτης
Χειροποίητος καπνιστός σολομός με κρέμα horseradish, κάπαρη, κρεμμυδάκι
και ασπράδι αυγού
Αλμυρά muffins
Scrambled eggs
Eggs benedict
Πέννες ολικής με κολοκυθάκια, αρακά και ξύσμα λεμόνι
Sweety
Βούτυρο, χειροποίητη μαρμελάδα και μέλι
Cake με πορτοκάλι και ελαιόλαδο
Μuffins σοκολάτας
Pancakes με καραμελωμένες φράουλες και maple syrup (σιρόπι σφενδάμου)
Ποικιλία φρούτων
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CLASSIC BUFFET

MENU 1
Salads
Σαλάτα quinoa με avocado, αγγούρι, αρακά και vinaigrette μουστάρδα-μέλι
Panzanella (Τοσκανέζικη σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι, crouton, pecorino και βασιλικό)
Σαλάτα με noodles και λαχανικά
Cold dishes
Prosciutto με σύκο και βαλσαμικό ξύδι από ρόδι
Χειροποίητος καπνιστός σολομός με κρέμα horseradish, κάπαρη,
κρεμμυδάκι και ασπράδι αυγού
Pasta
Πέννες με ντοματίνια και βασιλικό
Hot dishes
Koτόπουλο teriyaki
Τσιπούρα στη σχάρα με vinaigrette ντομάτας
Ψαρονέφρι με σάλτσα ροδιού
Side dish
Λαχανικά στον ατμό
Baby πατάτες φούρνου
Desserts
Mousse λεμόνι με crumble
Mousse σοκολάτας με καραμέλα και μαριναρισμένες φράουλες
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CLASSIC BUFFET

MENU 2
Salads
Πράσινη ανάμεικτη σαλάτα με ασιατικό dressing
Σαλάτα με κεχρί, αμάρανθο, quinoa, ρύζι basmati, ρόδι και ξηρούς καρπούς
Εναλλακτική χωριάτικη σαλάτα με κολοκυθάκι, γλιστρίδα και αποξηραμένο δυόσμο
Αμπελοφάσουλα με Ταϊλανδέζικο λαδολέμονο
Cold dishes
Χειροποίητος σολoμός της σύγχρονης Κρήτης
Τατάκι μοσχαρίσιο με ponzu-sisho dressing
Pasta
Ριζότο με κολοκυθάκι και δυόσμο και ξύσμα λεμόνι
Hot dishes
Μυλοκόπι στη σχάρα με πουρέ αγγινάρας Ιερουσαλήμ και harissa sauce
Ταλιάτα μοσχαρίσια μαριναρισμένη σε sweet chili sauce
Side dish
Πατάτες aloumet
Desserts
Tiramisu
Τάρτα σοκολάτα giantuja
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CLASSIC BUFFET

MENU 3
Salads
Σαλάτα με φασολάκια ντοματίνια, αμύγδαλο και δυόσμο
Πράσινη ανάμεικτη σαλάτα με ψιλοκομμένα λαχανικά και ασιατικό dressing
Tαμπουλέ με χειροποίητο καπνιστό σολομό
Κρητικός ντάκος με τριμμένη ντομάτα, κρεμμύδι ψιλοκομμένο,
ρίγανη κάπαρη και ξινομυζήθρα
Σαλάτα με quinoa, αρακά, αγγούρι, avocado και dressing μουστάρδα-μέλι-λεμόνι
Pasta
Orecchiette με καλαμάρι και πικάντικη σάλτσα ντομάτας
Hot dishes
Σφυρίδα στη σχάρα με σάλτσα σαμπάνιας και ξύσμα λεμόνι
Φιλέτο μοσχαρίσιο με port wine sauce
Κοτόπουλο με curry και γάλα καρύδας
Side dish
Λαχανικά ατμού
Ρύζι ατμού
Baby πατάτες φούρνου
Desserts
Τάρτα κανέλλας με παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης
Pavlova
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FINGER FOOD

MENU 1
Small bites
Ταρτάκι με τυροκαυτερή και κυδωνόπαστο
Ρολλάκι καπνιστού σολομού με κρέμα mascarpone
Μπουκετάκι prosciutto με spicy μαρμελάδα αχλάδι και ρόκα
Κοτόπουλο σουβλάκι μαριναρισμένο με soy sauce και λεμόνι
Desserts (σε ποτηράκια)
Mousse σοκολάτας με καραμέλα
Mousse λεμόνι με crumble

MENU 2
Small bites
Ταρτάκι με πράσσο και blue cheese
Καναπεδάκι με τρουφένια φάβα και καραμελωμένα κρεμμύδια
Mini πατατοσαλάτα με bacon σε baby πατάτα
Μπαλάκια φέτας αρωματισμένα με ρίγανη και τυλιγμένα σε μαύρο σουσάμι
Ceviche γαρίδας σε κουτάλι
Desserts (σε ποτηράκια)
Πανακότα λευκής καραμελωμένης σοκολάτας με σάλτσα passion fruit
Mousse σοκολάτας με καραμέλα
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LUNCH BUFFET

Salads
Πράσινη ανάμεικτη σαλάτα με ντοματίνια και ασιατικό vinaigrette
Σαλάτα με ψητό καλαμάρι, snowpeas και escarole
Cold Dishes
Σολoμός της σύγχρονης Κρήτης
Χταπόδι carpaccio με αλμυρίκια
Hot dishes
Μυλοκόπι με vinaigrette λεμόνι και σταμναγκάθι
Ταλιάτα συνοδευμένη με πατατοσαλάτα με baby πατάτες, μπρόκολο, bacon και λάδι τρούφας
Side dish
Ζεστά noodles με λαχανικά
Desserts
Ποικιλία από γλυκά σε ποτηράκια (tiramisu, cheese cake, mousse σοκολάτας, mousse λεμόνι)
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LIGHT LUNCH BUFFET

Cold Dishes
Guacamole με sticks λαχανικών
Ταραμοσαλάτα με τραγανά πιττάκια ψημένα με μπαχαρικά
Carpaccio μοσχαρίσιο με wasabi
Tortillia wraps με κους-κους και γαρίδες
Βιετναμέζικα rice paper rolls με σολομό και avocado
Salads
Σαλάτα quinoa με αρακά, αγγούρι, avocado και vinaigrette spicy μουστάρδα, μέλι και λεμόνι
Πράσινη σαλάτα με ψιλοκομμένα λαχανικά (πιπεριά κόκκινη, πιπεριά κίτρινη, κολοκυθάκι,
αγγούρι, ντομάτα) και vinaigrette από balsamico σύκου
Ταϊλανδέζικη σαλάτα με noodles, κοτόπουλο και λαχανικά
Hot dish
Σουβλάκι κοτόπουλο μαριναρισμένο σε soy sauce και ginger
XXL Bowl Desserts
Mousse σοκολάτας με καραμέλα και μαριναρισμένες φράουλες
Mousse λεμόνι με καμένη μαρέγκα
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SITTING MENU

MENU 1
Περαστά
Tempura με σπαράγγια και γαύρο
Baby πατάτες με σαντιγύ γιαούρτι και avruga
1ο Πιάτο
Dumblings γαρίδας
2ο Πιάτο
Carpaccio παντζάρι με κρέμα μανούρι-chevre
3ο Πιάτο
Φιλέτο μοσχαρίσιο με baby πατάτες, baby κολοκυθάκια και σάλτσα port-wine
4ο Πιάτο
Ραβανί με σιρόπι ginger, μαρμελάδα βερύκοκο και παγωτό μαστίχα
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SITTING MENU

MENU 2
Περαστά
Καναπεδάκι με αυγοτάραχο, γιαούρτι και κονφί λεμόνι
Ceviche με γαρίδες, μάνγκο και γλυκό chili
Κυδώνια με jalapeno salsa
1ο Πιάτο
Ριζότο με ξύσμα λεμόνι και βασιλικό
2ο Πιάτο
Εναλλακτική χωριάτικη με κολοκυθάκι, γλιστρίδα και αποξηραμένο δυόσμο
3ο Πιάτο
Σφυρίδα στη σχάρα με αλμυρίκια, dashi και vinaigrette ντομάτας
4ο Πιάτο
Semifreddo με λευκή καραμελωμένη σοκολάτα, κομπόστα ροδάκινο και σάλτσα bellini
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SITTING MENU

MENU 3
Περαστό
Ζεστό choux με γραβιέρα Άργους και chorizo
1ο Πιάτο
Σαλάτα με παντζάρια, φιστίκι Αιγίνης, νεροκάρδαμο, πράσινο μήλο και prosciutto
2ο Πιάτο
Φιλέτο μοσχαρίσιο, με vol au vent με λαχανικά και σάλτσα παρμεζάνας
3ο Πιάτο
Τάρτα σοκολάτα gianduja με παγωτό βανίλια

MENU 4
Περαστό
Τεμπούρα γαρίδας με sweet chilli sauce
1ο Πιάτο
Σαλάτα quinoa με καπνιστό σολομό
2ο Πιάτο
Φιλέτο μοσχαρίσιο (black angus Αμερικής) με πουρέ αγγινάρας Ιερουσαλήμ,
σπαράγγια και port wine sauce
3ο Πιάτο
Mousse σοκολάτας με sorbet cassis
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Mάτσα 17, 14564 Κηφισιά, Αθήνα
Τ: +030 2106200066-77
F: +030 2106200088
Ε: differentndifferent@gmail.com
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