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Aria DeLI VeRY experience

Στο περίπτερό σας με ένα τηλεφώνημα!
Με γνώμονα τη συνέπεια, την ποιότητα και την αισθητική,
δημιουργήσαμε την υπηρεσία Aria DeLI VeRY για το περίπτερό σας.
Επιλέξτε μέσα από έναν ολοκληρωμένο γευστικό κατάλογο και απολαύστε
αγαπημένα εδέσματα, για εσάς, τους πελάτες και τους επισκέπτες σας.
Εμείς αναλαμβάνουμε να σας τα παραδώσουμε ολόφρεσκα,
την ώρα που θα τα χρειαστείτε!
Για οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλώ επικοινωνήστε
με τoν κύριοΓιώργο Σάρλο στο 6946950813
ή στείλτε e-mail στο: gsarlos@aria.gr
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Deli Mixed Boards
1. Σε ξύλινο board 60X40cm. Για 12-15 άτομα
2. Σε ξύλινο δίσκο 30X40. Για 6-8 άτομα

GBL/001 - GBS/001
Smoked Salmon Fillet
Kaρδιά από φιλέτο καπνιστού σολομού με μύτες
σπαραγγιών, τριμμένο ασπράδι και κρόκο αυγού,
μικρές πατατούλες, καροτίνια, ζαχαρομπίζελα,
κρεμμυδάκι καραμελωμένο, ραπανάκια,
μοσχολέμονο, blinis, Γερμανικό μαύρο ψωμί,
sauce αγριορέπανο & κρέμα smetana

GBL/002 - GBS/002
Antipasti
Premium επιλογές, μοναδικά Gourmet τυριά
και αλλαντικά από Γαλλία, Ιταλία & Ισπανία
Σπιτικές Μαρμελάδες, Chutney, επιλεγμένα
Κριτσίνια, Crackers, αποξηραμένα και φρέσκα
φρούτα, ξηροί καρποί

GBL/004 - GBS/004
Sushi
Hosomaki: Αvocadο / Σολομός/ Γαρίδα
Uramaki: Καπνιστός σολομός / Τόνος
Special rolls: Xέλι / Γαρίδα & Σπαράγγι
Nigiri: Λαβράκι / Φαγκρί / Τόνος
Soy sauce, πάστα wasabi, pickled ginger,
80 τεμάχια. Συμπεριλαμβάνονται chopsticks.

195,00 €

Για 12-15 άτομα

110,00 €

Για 6-8 άτομα

195,00 €

Για 12-15 άτομα

110,00 €

Για 6-8 άτομα

195,00 €

Για 12-15 άτομα

110,00 €

Για 6-8 άτομα

Όλα τα εδέσματα συνοδεύονται με μικρά πιατάκια, ξύλινες δίαινες και λαβιδάκια bamboo

Contact details:

gsarlos@aria.gr

+30 6946950813
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Deli Snacks & Bakery

B/05
Φουρνιστά
σπανακοτυροπιτάκια
με ζύμη κουρού
32 τεμάχια

35,00 €

DS / 003
Tramezzini

-Γαλοπούλα foue, τυρί edam
-Prosciutto, ρόκα, mozzarella
-Κοτόπουλο, bacon, αυγό
-Καπνιστό σολομό, αγγούρι,
avocado & cream cheese
32 τεμάχια

55,00 €

B/21
Sandwich cake
με καπνιστή γαλοπούλα foue
και τυρί emmental
40 τεμάχια

55,00 €

B/14
Pita bread tower
με ζαμπόν foue
και τυρί emmental
40 τεμάχια

48,00 €

B/01
Duck pancakes
με λαχανικά και plum sauce
30 τεμάχια

60,00 €

Όλα τα εδέσματα συνοδεύονται με μικρά πιατάκια, ξύλινες δίαινες και λαβιδάκια bamboo

Contact details:

gsarlos@aria.gr

+30 6946950813
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25,00 €
B/13
Σπιτικά φρεσκοτηγανισμένα
πατατάκια με αλάτι
Σε μεταλικό κουβαδάκι

B/16
Mini cheese burgers
Με μοσχαρίσιο μπιφτέκι,
τυρί cheddar & μαρούλι
Δίσκος 15 τεμαχίων

40,00 €

40,00 €

B/17
Pizza puffs με λουκάνικο
και τυρί γκούντα
Δίσκος 35 τεμαχίων

SD / 065
Ποικιλία από χειροποίητα
μπισκότα: βουτύρου,
βανίλιας, σοκολάτας, βρώμης
και cantuccini με αμύγδαλο
Κουτί 700γρ

24,00 €

90,00 €
SD / 043
Πύργος με Choux au Craquelin
Με αυθεντική κρέμα patisserrie
& mousse σοκολάτα
60 τεμάχια

Όλα τα εδέσματα συνοδεύονται με μικρά πιατάκια, ξύλινες δίαινες και λαβιδάκια bamboo

Contact details:

gsarlos@aria.gr

+30 6946950813
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LUNCH in a BOX
Χειροποίητα sandwiches, φρεσκοκομμένες
σαλάτες, υγιεινά buddha bowls, γλυκίσματα
αλλά και φρεσκομαγειρεμένα πιάτα ημέρας,
για εσάς που αγαπάτε να απολαμβάνετε
νόστιμο και ποιοτικό φαγητό.
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LUNCH IN A BOX 1

Sandwich / Σαλάτα / Γλυκό / Εμφιαλωμένο νερό

18,00€ / box

Classic 1 (LBH / 001)
Ciabatta με prosciutto, mozzarella, ελαιόλαδο και pesto sauce
Mixed green salad με μαρούλι, iceberg, baby σπανάκι, αντίδια, radichio,
cherry ντοματίνια, παρμεζάνα, κρουτόν και σως εσπεριδοειδών
Προφιτερόλ bitter σοκολάτα
Εμφιαλωμένο νερό Θεώνη 330 ml
ή

Vegetarian 1 (LBH / 002)
Μπαγκέτα ολικής με ψητά λαχανικά, τυρί φέτα, πάστα ελιάς, ρόκα και ελαιόλαδο
Μεσογειακή σαλάτα με κινόα, cherry ντοματίνια, λιαστές ντομάτες,
αγγουράκι, πολύχρωμες πιπεριές, καρότο, κολοκύθι, κατσικίσιο τυρί,
φρέσκα αρωματικά και lime vinaigrette
Προφιτερόλ bitter σοκολάτας
Εμφιαλωμένο νερό Θεώνη 330 ml
ή

Vegan 1 (LBH / 003)
Tortilla wrap με falafel, hummus, ντομάτα και μαρούλι
Μεσογειακή σαλάτα με κινόα, cherry ντοματίνια, λιαστές ντομάτες,
αγγουράκι, πολύχρωμες πιπεριές, καρότο, κολοκύθι φρέσκα αρωματικά και lime vinaigrette
Brownie με σοκολάτα και φυστικοβούτυρο
Εμφιαλωμένο νερό Θεώνη 330 ml

Contact details:

gsarlos@aria.gr

+30 6946950813
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LUNCH IN A BOX 11

Buddha bowl / Φρούτο / Εμφιαλωμένο νερό

20,00 € / box

Classic 11 (LBH / 004)
Βuddha bowl με γαλοπούλα
Καραμελωμένο στήθος από γαλοπούλα, ρύζι basmati, φασολάκια edamame,
κόκκινο λάχανο, καρότο, πιπεριές κίτρινες, αράπικα φυστίκια
Φρέσκος λωτός & ανανάς / Ψωμί Ζέας / Εμφιαλωμένο νερό Θεώνη 330 ml
ή

Vegetarian 11 (LBH / 005)
Mεσογειακό Βuddha bowl
Με κινόα, πολύχρωμες πιπεριές, ρεβύθια, τυρί φέτα, ντοματίνια
πράσινα σαλατικά, αγγούρι, hummus
Φρέσκος λωτός & ανανάς / Ψωμί Ζέας / Εμφιαλωμένο νερό Θεώνη 330 ml
ή

Vegan11 (LBH / 006)
Falafel Βuddha bowl
Με καστανό ρύζι, falafel, πολύχρωμες πιπεριές, μπρόκολο
πράσινα σαλατικά, κόκκινο λάχανο, αγγούρι, ντοματίνια και sauce
από φυστικοβούτυρο
Φρέσκος λωτός & ανανάς / Ψωμί Ζέας / Εμφιαλωμένο νερό Θεώνη 330 ml

Contact details:

gsarlos@aria.gr

+30 6946950813
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LUNCH IN A BOX 111

Γεύμα / Σαλάτα / Γλυκό / Εμφιαλωμένο νερό

26,00 € / box

Classic 111 (LBH / 007)
“Chicken roulade”
Γεμιστό στήθος από κοτόπουλο με κιμά και φυστίκια Αιγίνης
ή
Κοτόπουλο με curry. Συνοδεύεται με δροσερό ρύζι basmati με ψητά λαχανικά
Mixed green salad με τραγανό πράσινο μήλο, flakes από μάραθο, φρέσκα αρωματικά,
κρεμώδες τυρί φέτα και hummus vinaigrette.
Tiramisu με σαβαγιάρ
Εμφιαλωμένο νερό Θεώνη 330 ml
ή

Vegetarian 111 (LBH / 008)
Beyond meat burger με μαρούλι, ντομάτα και bbq sauce.
Συνοδεύεται με smashed potatoes, ελαιόλαδο με χοντρό αλάτι και φρέσκια ρίγανη
Κρητική σαλάτα με ντομάτα, ανθότυρο, πάστα ελιάς και κριθαροκουλούρα
Tiramisu με σαβαγιάρ
Εμφιαλωμένο νερό Θεώνη 330 ml
ή

Vegan 111 (LBH / 009)
Mediterranean Μillefeuille Ratatouille
με μελιτζάνες, πιπεριές, κολοκυθάκια, νομάτα, βασιλικό, θυμάρι
Chia mousse με γάλα καρύδας, bitter σοκολάτα και χουρμάδες
Εμφιαλωμένο νερό Θεώνη 330 ml

Contact details:

gsarlos@aria.gr

+30 6946950813

10

Στο περίπτερό σας με ένα τηλεφώνημα
με την υπηρεσία Aria DeLI VeRY experience
events@aria.gr

