CORPORATE & SOCIAL
EVENTS

menu

Εxi Catering

Εκεί που το Πάθος
για τη Γεύση μας Οδηγεί!
Στην Εργασία

(Corporate Catering)

Το πάθος και η κατάρτιση της ομάδας των σεφ μας, οδηγούν
συνεχώς σε νέες, συναρπαστικές προτάσεις γεύσεων
για breakfast meetings και γεύματα εργασίας αλλά και
επίσημες εκδηλώσεις σε όποιο σημείο εσείς επιθυμείτε να
εξυπηρετηθείτε, με προετοιμασία την ίδια ημέρα, ώστε να
εξασφαλίσουμε για εσάς το πιο γευστικό αποτέλεσμα.

Στην Προσωπική Ζωή
(Private Catering)

Μεταφέρουμε τη δημιουργικότητά μας στην παροχή
μοναδικών υπηρεσιών catering για εσάς. Οι γεύσεις μας
θα ικανοποιήσουν τους καλεσμένους σας, σκορπίζοντας
απόλαυση είτε πρόκειται για party γενεθλίων ή παιδικό ή
ακόμα και μια οικογενειακή συγκέντρωση που ετοιμάζατε
από καιρό.

Εξασφαλίζουμε ποιότητα στις πρώτες ύλες και φρέσκα
υλικά συντελώντας στην προστασία του περιβάλλοντος
ενώ καλύπτουμε τις γευστικές επιθυμίες σας έγκαιρα
και ειλικρινά με ποικιλία προτάσεων. Η εταιρία μας έχει
φιλοσοφία την άψογη εξυπηρέτηση σε συνδυασμό με την
εντυπωσιακή ποικιλία και την πιστή τήρηση των κανόνων
της υγιεινής διαπιστευμένων μέσω του ISO22000 και του
Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας τροφίμων ΗΑCCP.
Λαμβάνουμε υπ’ όψη μας όλους τους παράγοντες για την
οργάνωση της εκδήλωσής σας. Αυτό σημαίνει το κόστος, το
σημείο, τις προτιμήσεις σας ακόμα και ότι έχετε ονειρευτεί
να πετύχετε.
Φροντίζουμε για την άψογη εξυπηρέτηση των καλεσμένων
σας. Συνδυάζουμε την εμπειρία με την ευγένεια και την
κομψή εμφάνιση, αλλά και το αυθεντικό χαμόγελο που
πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητα συστατικά για μια
επιτυχημένη εταιρική εκδήλωση, οικογενειακό ή παιδικό
πάρτι.
Προσφέρουμε υπηρεσίες βασισμένες σε άριστη
εκπαίδευση, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και τάξης,
που καθορίζει η Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία.
Οι επαγγελματίες της Exi εγγυώνται το τέλειο γευστικό
αποτέλεσμα σε κάθε σας εκδήλωση.
Καλέστε μας στο 210 9901911 για τη δική σας Exi Catering
παραγγελία.

COFFEE STATION

Στήνουμε στο χώρο σας ένα πλήρες και λειτουργικό bar για να εξυπηρετήσουμε με συνέπεια και ποιότητα, τις ανάγκες των
εκδηλώσεων σας σε καφέ. Στα coffee stations, δίνουμε τη δυνατότητα στους καλεσμένους σας, να επιλέξουν οποιοδήποτε
τύπο ροφήματος επιθυμούν μεταξύ espresso, cappuccino, freddo, φίλτρου, στιγμιαίο, τσάι κ.α.

ΣΑΛΑΤΕΣ

ΚΑΝΑΠΕΔΑΚΙΑ

Κρητική σαλάτα, με παξιμάδι ολικής άλεσης, ντοματίνια,
ανθότυρο, κάπαρη, ελιές & ρίγανη

Γαλοπούλα fuantre & τυρί κρέμα με παπαρουνόσπορο

Chef, με cocktail sauce, καπνιστό ζαμπόν, bacon,
βραστά αυγά, ντομάτα & πράσινη λόλα

Σπιτική τονοσαλάτα & αγγούρι

Caesar’s, με πράσινη λόλα, φιλέτο κοτόπουλο σχάρας,
κρουτόν ολικής άλεσης, parmezana flakes, bacon
& καλαμπόκι

Κρέμα pecorino με φιλέτο μοσχάρι νουά

Prosciutto & μαρμελάδα πορτοκάλι
Καπνιστό σολομό Σκωτίας & τυρί κρέμα με άνιθο

Prosciutto, πράσινη λόλα, ρόκα, σπανάκι, ντοματίνια,
τριμμένη παρμεζάνα & vinegraitte πορτοκαλιού
Ανάμεικτη, με καπνιστό σολομό Σκωτίας, ρόκα, πράσινη
& κόκκινη λόλα, δροσερή sauce γιαουρτιού με άνιθο,
κάπαρη & μαιντανό

ΑΛΜΥΡΑ
ΤΑΡΤΑΚΙΑ

Τόνου, με fussili ολικής άλεσης, χρωματιστές πιπεριές,
αγγούρι & dressing με μαγιονέζα & φρέσκα μυρωδικά
Caprese, με φύλλα ρόκας, ντοματίνια, φρέσκια
mozzarella & dressing pesto με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
Φακοσαλάτα, με φακές, πιπεριές Φλωρίνης, ξερό
κρεμμύδι, χρωματιστές πιπεριές & dressing με έξτρα
παρθένο ελαιόλαδο με λεμόνι
Ταμπουλέ, με πλιγούρι, ψιλοκομμένη ντομάτα, φρέσκο
κρεμμυδάκι, δυόσμο, μαιντανό & dressing με λάδι λεμόνι
& κύμινο
Μακαρονοσαλάτα, με μακαρόνια φιογκάκια, ψητό
κοτόπουλο, πολύχρωμες πιπεριές, ντοματίνια & sauce
μελιού
Έξη, με ρόκα, πράσινη & κόκκινη λόλα, cranberries,
καλαμπόκι, parmezana flakes, καρύδια & χειροποίητη
vinegraitte πορτοκαλιού
Sticks με ποικιλία ψητών λαχανικών, χαλούμι & κρέμα
balsamico
Sticks με φρέσκια mozzarella Ιταλίας, ντοματίνια & sauce
pesto βασιλικού
Sticks με φρέσκια mozzarella Ιταλίας, prosciutto
& blueberries

Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας, καραμελωμένα κρεμμύδια,
μανιτάρια & λάδι μάυρης τρούφας
Ψητά λαχανικά & κρέμα balsamico
Κατίκι Δομοκού, bacon & ντοματίνι
Καπνιστό σολομό Σκωτίας, τυρί κρέμα & μους avocado
Χταποδάκι σχάρας & μους λευκού ταραμά

ΡΟΛΛΑΚΙΑ σε
ΑΡΑΒΙΚΗ ΠΙΤΑ

Καπνιστό σολομό Σκωτίας & τυρί κρέμα
Γαλοπούλα & ένταμ, με μαγιονέζα
Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας, με ρόκα & χειροποίητη
caesar’s sauce
Ψητό χοιρινό με μυρωδικά, μετσοβόνε & sauce μελιού

Αλμυρό cheesecake με παξιμάδι ολικής άλεσης, μους
φέτας & μαρμελάδα λιαστής ντομάτας

ΜΠΟΜΠΕΣ*
ΣΟΥΔΑΚΙΑ
Γαλοπούλα ή ζαμπόν, με τυρί ένταμ Γερμανίας &
μαγιονέζα ή βούτυρο
Σπιτική τονοσαλάτα & αγγούρι

Σαλάμι αέρος, τυρί κρέμα & φύλλα ρόκας

Γαλοπούλα fuantre & τυρί κρέμα με παπαρουνόσπορο

Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας, πράσινη λόλα & caesar’s sauce

Καπνιστό σολομό Σκωτίας & τυρί κρέμα με άνιθο

Prosciutto, τυρί κρέμα & ρόκα

Prosciutto & τυρί κρέμα

Καπνιστό σολομό Σκωτίας με τυρί κρέμα με άνιθο

Πικάντικο σαλάμι Chorizo Ισπανίας, καπνιστό μετσοβόνε
& sauce bbq

Σπιτική τονοσαλάτα με αγγούρι
Πικάντικο σαλάμι Chorizo Ισπανίας, καπνιστό μετσοβόνε
& sauce bbq
Μορταδέλα, γραβιέρα Κρήτης, πράσινη λόλα & sauce
μελιού
Γαλοπούλα fuantre, τυρί κρέμα & αγγούρι
Ψητό χοιρινό με μυρωδικά, κεφαλοτύρι, πράσινη λόλα
& sauce μελιού
Ζαμπόν, γαλοπούλα, μορταδέλα, καπνιστό μετσοβόνε
& sauce bbq
*σε ψωμί brioche σταρένιο ή ολικής άλεσης

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΟΡΕΚΤΙΚΑ
& ΚΥΡΙΩΣ
ΠΙΑΤΑ

MINI
SANDWICHES*

Prosciutto, τυρί κρέμα, ντομάτα & πράσινη λόλα
Mozzarella Ιταλίας, ντομάτα, φύλλα ρόκας & sauce pesto
βασιλικού

Μπιφτεκάκια μοσχαρίσια, κοτόπουλο ή γαλοπούλας
με κομμένες πιτούλες
Καλαμάκια με φιλέτο κοτόπουλο μπούτι

Φέτα, αγγούρι, πατέ ελιάς, ντομάτα & ρίγανη

Καλαμάκια χοιρινά μαριναρισμένα

Γαλοπούλα καπνιστή, ένταμ, ντομάτα, πράσινη λόλα
& μαγιονέζα

Σπιτικά κεφτεδάκια με συνοδεία μους γιαουρτιού

Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας, τυρί κρέμα, ντομάτα & αγγούρι
Ποικιλία ψητών λαχανικών, γραβιέρα Κρήτης, μανιτάρια
& χειροποίητη sauce γιαουρτιού

Μπουκίτσες πανέ από φιλέτο κοτόπουλο με συνοδεία
caesar’s sauce
Χειροποίητα πουγκάκια γεμισμένα με ποικιλία τυριών

Sauce τόνου, αγγούρι & πιπεριές Φλωρίνης

Χειροποίητα πουγκάκια γεμισμένα με γαρίδα σωτέ
& λαχανικά

Σαλάμι μπύρας, ζαμπόν, γαλοπούλα, μετσοβόνε & sauce
μελιού

Χειροποίητα πουγκάκια γεμισμένα κοτόπουλο
& εστραγκόν

Καπνιστό σολομό Σκωτίας, cottage cheese, σπανάκι baby
& φύλλα ρόκας

Sticks με γαρίδες σωτέ & χυμό ντομάτας, σε σφηνάκι

Κοτοσαλάτα

Μανιτάρια γεμιστά με σπανάκι & ricotta
Πατάτες φούρνου γεμιστές με τυριά & bacon

*σε ψωμάκια με προζύμι, ολικής άλεσης, πολύσπορα ή croissants

Πατάτες baby φούρνου με δεντρολίβανο
Άγριο ρύζι με λαχανικά
Κρέπες με τυριά & αλλαντικά σε χειροποίητο φύλλο
Φλογέρες με λιαστή ντομάτα & φέτα

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ
ΤΑΡΤΕΣ
ΒΟΥΤΥΡΟΥ

Μπουρεκάκια μελιτζάνας πανέ, με mozzarella & βασιλικό

ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΦΟΥΡΝΟΥ

Μανιτάρια, κρεμμύδια & φέτα
Κοτόπουλο & μανιτάρια
Σολομό & μπρόκολο
Τυριά & Αλλαντικά

Τυροπιτάκια με φέτα & ανθότυρο
Σπανακοτυροπιτάκια
Τυροπιτάκια με κεφαλοτύρι σε ζύμη κουρού

BURGERS,
HOT DOGS
& BAO BUNS

Πιροσκάκια με λουκάνικο
Spring Rolls με λαχανικά
Πιτσάκια με ζαμπόν, τυρί & σάλτσα ντομάτας
Mini Croissants με ζαμπόν, τυρί & μπεσαμέλ
Mini Croissants βουτύρου

Mini Burger σε αφράτο ψωμάκι brioche με μοσχαρίσιο
μπιφτέκι, λιωμένο cheddar, ντομάτα, πράσινη λόλα
& μαγιονέζα

Mini Croissants βουτύρου με σοκολάτα
Μπουγατσάκια

Mini Burger σε αφράτο ψωμάκι brioche με μοσχαρίσιο
μπιφτέκι, καπνιστό μετσοβόνε, μανιτάρια, ντομάτα
& sauce bbq
Mini Burger σε αφράτο ψωμάκι brioche με μοσχαρίσιο
μπιφτέκι, γραβιέρα Κρήτης, καραμελωμένα κρεμμύδια,
μανιτάρια, πράσινη λόλα & sauce μελιού

ΓΛΥΚΑ

Mini Burger σε αφράτο ψωμάκι brioche με κοτόπουλο
πανέ, γραβιέρα Κρήτης, ντομάτα, πράσινη λόλα & caesar’s
sauce
Mini Burger σε αφράτο ψωμάκι brioche με μπιφτέκι
κοτόπουλο, καπνιστό τυρί μετσοβόνε, ντομάτα, πάπρικα
& γλυκόξινη sauce

Σφηνάκια

Mini Burger σε αφράτο ψωμάκι brioche με μπιφτέκι
λαχανικών, ντομάτα, πράσινη λόλα & sauce μελιού

Macarons

Ταρτάκια

Mini Hot-dog σε αφράτο ψωμάκι brioche με λουκάνικο
Φρανκφούρτης, μουστάρδα & ketchup

Cupcakes

Mini Hot-dog σε αφράτο ψωμάκι brioche με λουκάνικο
Φρανκφούρτης, τριμμένο λάχανο - καρότο &
καραμελωμένα κρεμμύδια

Cookies με ζαχαρόπαστα

Bao Buns με γαρίδες πανέ, τριμμένο λάχανο - καρότο
& γλυκόξινη sauce

Cakepops

bRINGING THE WORLD
TO YOUR TABLE

catering@exi.gr
exi.gr
ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 88, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 54, ΓΛΥΦΑΔΑ

