
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finger-foods 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Quiche Lorraine (ταρτάκι με μπέικον, παρμεζάνα, αυγό, κρέμα) 

 Mωσαϊκό (μπακέτα γεμιστή με φέτα, κρεμμύδι, δυόσμο & 

ντομάτα) 

 Σπανακοπιτάκι 

 Τυροπιτάκι τρίγωνο 

 Τυροπιτάκι κουρού 

 Πιτσάκι 

 Εκλεράκι (ροκφόρ ή φιλαδέλφεια με ζαμπόν μαρούλι) 

 Σουδάκι (με ροκφόρ ή τόνο) 

 Ντάκος (παξιμαδάκι, τυρί φέτα, ντομάτα, ελαιόλαδο, ρίγανη) 

 Ντοματίνια γεμιστά με τόνο μαγιονέζα 

 Χαμπουργκεράκια (ψωμάκι μπριός, μπιφτεκάκι, μαγιονέζα, 

ντομάτα) 

 Μπριός (μπριός, μαγιονέζα, σαλάμι αέρος, αγγούρι) 

 Fajitas με λαχανικά & φέτα 

 Σουδάκια με σολομό (καπνιστός σολομός, μαγιονέζα 

μαϊντανό) 

 Ταρτάκια με καβουροσαλάτα ή γαριδοσαλάτα  

 Μπουρεκάκια κοτόπουλο (φύλλο κρούστας, κοτόπουλο, τυρί 

φέτα, γραβιέρα, μυρωδικά) 

 Κρουασανάκι ζαμπόν τυρί  (μαρούλι, ντομάτα)

 Volovan (με μανιτάρια & μπέικον) 

 Πιροσκί με κιμά ή λουκάνικο 

 Κοτοκροκέτες, Κρεατοκεφτέδες 

 Σουβλάκι κοτόπουλο 

 Σουβλάκι χοιρινό 

 Σουβλάκι χοιρινό mini * 

 Σουβλάκι κοτόπουλο mini * 

 Τυριά  (ποικιλία τυριών με γραβιέρα Σήνου, τυράκι Σηνιακό κλπ.)

 Αλλαντικά (Λούζα, Χοιρομέρι, λουκάνικο σκορδάτο) 

 Plateau παραδοσιακών τηγανιτών εδεσμάτων με κρέμα 

γιαουρτιού & δυόσμο: i. Πατατοκεφτές, Μαραθοκεφτές, 

 Κολοκυθοκεφτές, Ρεβιθοκεφτές, Κεφτές λιαστής ντομάτας



 Κρύα Τηνιακή γωνιά: i. Αγκινάρες του λαδιού, Ντομάτα λιαστή 

 του λαδιού, Κάπαρη & Καπαρόφυλλα

 Μπρουσκέτα  

 i. με κατίκι Δομοκού, χοιρομέρι Σήνου & ξερό σύκο  

 ii. με ψημένο ανθότυρο Σήνου, pesto βασιλικού & ντομάτα  

 iii. με τυράκι Σηνιακό με δυόσμο, κάπαρη & λιαστή ντομάτα  

 iv. με τυράκι Σηνιακό με παπαρουνόσπορο, ξερό σύκο & ρόκα  

 v. με φύλλα Γραβιέρας Σήνου & σοταρισμένα μανιτάρια  

 vi. με κοπανιστή Σήνου, σοταρισμένα ντοματίνια, θυμάρι, 

ρίγανη & σκόρδο  

 vii. vii. με κοπανιστή Σήνου & σπιτική μαρμελάδα  

 viii. με καραμελωμένα κρεμμύδια & σοταρισμένη λούζα  

 ix. με κατίκι Δομοκού & σοτέ κολοκύθι  

 x. με καρέ μελιτζάνα σοτέ, κρεμμύδι, ντομάτα & ξινομυζήθρα  

 xi. με αγκινάρα, τριμμένη φέτα, κρεμμύδι, ντομάτα & δυόσμο  

 xii. με κοπανιστή Σήνου & καραμελωμένα κρεμμύδια με πετιμέζι 

 Πιπεριές κέρατα με γέμιση από φέτα, φύλλα δυόσμου, 

 ψιλοκομμένη ντομάτα & κρεμμύδι
 

 

 

 

 

 

 

«Επιδόρπια & γλυκά»υμβουλευτείτε την κατηγορία  από το βασικό μενού για την επιλογή 

του γλυκού 

 

 

 
We are social 
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