WEDDING
MENU
AMMADES
SEA SIDE
RESTAURANT
BAR

ΜΕΝΟΥ Νο 2
Κρέπα ογκρατέν με γέμιση κοτόπουλου και φρέσκα
μανιτάριακαι κρέπα ογκρατέν με λαχανικά
***
Σαλάτα ανάμικτη
Με σάλτσα χίλια νησιά
***
Κοκκινιστό παραδοσιακό χοιρινό
αρωματισμένο με κύμινο και κανέλα
Πατάτες φούρνου
***
Γαμήλια τούρτα

MENU Νο 2
Crepe au gratin
stuffed with chicken and fresh mushrooms
and crepe au gratin with vegetables
***
Mixed salad
with thousand island dressing

***
Traditional pork
Seasoned with cumin and cinnamon
Oven baked potatoes
***
Wedding cake

ΜΕΝΟΥ Νο 3
Τραγανό πουγκί θαλασσινών
με γαρίδες, μύδια και καβούρι
***
Πανδαισία λαχανικών με τοματίνια
Τραγανά κρουτόν, φλούδες παρμεζάνας
Βινεγκρέτ μελιού
***
Βεντάλια χοιρινού φιλέτου
Σάλτσα σιναπιού
Κροκέτες πατάτας με φιλέ αμυγδάλου
Καλαμπόκι σωταρισμένο με τρίχρωμες πιπεριές
Μπουκέτο σπαραγγιών
***
Γαμήλια τούρτα

MENU Νο 3
Crispy seafood pouch
with shrimps mussels and crab
***
Mixed vegetables salad with cherry tomatoes
crouton and peels of Parmesan cheese
Honey vinaigrette
***
Sauteed pork fillet
Mustard sauce
Potato croquettes with almonds
Sauteed baby corns with peppers
Bunch of asparagus
***
Wedding cake

ΜΕΝΟΥ Νο 4
Φιλέτο σολομού
με αρωματική κρούστα βοτάνων
αγριόρυζο και σάλτσα βινεγκρέτ ντομάτας
***
Σαλάτα μεσογειακή
(Ρόκα, λαδοτύρι Μυτιλήνης, τομάτα, αγγούρι, ελιές
λιαστή τομάτα, φρέσκο κρεμμυδάκι και βαλσαμικό)
***
Χοιρινό καρέ γεμιστό
με χαλούμι και πολύχρωμες πιπεριές
Σάλτσα μανιταριών
Πατάτα σωτέ με φρέσκο κρεμμυδάκι και πράσο
Σωταρισμένοι ράβδοι καρότα με ελαιόλαδο
Μπρόκολο ατμού
***
Γαμήλια τούρτα

MENU Νο 4
Salmon fillet
with herbs crust
wild rice and tomato vinaigrette
***
Mediterranean salad
(Rocket, Greek cheese ladotiri , tomato, cucumber, olives,
sun dried tomato, spring onions and balsamic vinegar)
***
Pork cutlet stuffed with
Haloumi cheese and peppers
Mushrooms sauce
Sauteed potatoes with spring onions and leek
Sauteed carrots with olive oil
Steamed broccoli
***
Wedding cake

ΜΕΝΟΥ Νο 5
Ντουέτο ταρτών
με πράσσο και ανθότυρο
και μπέικον με μανιτάρια
***
Σαλάτα του Καίσαρα
με μπουκίτσες κοτόπουλου
πασπαλισμένη με σισάμι
***
Φιλέτο χοιρινό σωτέ
αρωματισμένο με Ροδίτικο κρασί
Πατάτα γεμιστή με κρεμμυδάκια και μανιτάρια
Μπουκέτο λαχανικών
***
Γαμήλια τούρτα

MENU Νο 5
Tart with leek
and Anthotyros cheese
and tart with bacon and mushrooms
***
Caesar salad
with chicken and sesame
***
Sauteed pork fillet
flavored with local Rhodian wine
Stuffed potato with spring onions
and mushrooms
Bunch of vegetables
***
Wedding cake

ΜΕΝΟΥ Νο 6
Σύνθεση Παραδοσιακών Ελληνικών ορεκτικών
με μπουρεκάκι μελιτζάνας, τυροκεφτέδες,
Πιταρούδια, κεφτεδάκια και τυρόπιτα
***
Χωριάτικη σαλάτα
***
Χοιρινό φιλέτο σε κρούστα ζύμης και πιπεριών
Σάλτσα φασκόμηλο
Πατάτα φούρνου οχτάγωνη,
με σάλτσα ντεμί γκλάς και τυρί
Λαχανικά σχάρας σε σχήμα βεντάλιας
σβησμένα με βαλσάμικο
***
Γαμήλια τούρτα

MENU Νο 6
Traditional Greek appetizers assortment
with aubergine patty, fried cheese balls
pitaroudia (traditional appetizer)
fried meat balls and cheese pie
***
Greek salad
***
Pork fillet with pastry crust and peppercorns
Sage sauce
Oven baked potatoes
with demi glace sauce and cheese
Grilled vegetables
with balsamic vinegar

***
Wedding cake

ΜΕΝΟΥ Νο 7
Ροζέτες καπνιστού σολομού
με τυρί Φιλαδέλφεια και χαβιάρι φυκιών
***
Πράσινη σαλάτα με ρόκα, ρόδι,
ξηρούς καρπούς και νιφάδες Παρμεζάνας
Βινεγκρέτ μελιού
***
Τριλογία φιλέτων με χοιρινό,
γαλοπούλα και μοσχαράκι
Σάλτσα κόκκινου γλυκού κρασιού
Πατάτες Ντοφινουάζ
Βεντάλια κολοκυθιού
Πολύχρωμες πιπεριές σχάρας,
αρωματισμένες με δεντρολίβανο και βαλσάμικο
***
Γαμήλια τούρτα

MENU Νο 7
Smoked salmon rosette
with cream cheese and vegetive caviar
***
Green salad with rocket, pomegranate,
dried fruits and flakes of Parmesan cheese
Honey vinaigrette
***
Grilled fillets assortment
pork - veal - turkey
Sweet red wine sauce
Dauphinoise potatoes
baby marrow
Grilled peppers
flavored with rosemary and balsamic vinegar
***
Wedding cake

ΜΕΝΟΥ Νο 8
Σούπα βελουτέ φρέσκων λαχανικών
με τραγανά κρουτόν σκόρδου
***
Γαρίδες σωτέ με σκόρδο και φοινόκιο,
αρωματισμένες με σαμπάνια
Ρύζι μπασμάτι
***
Σαλάτα από ποικιλία πράσινων λαχανικών
με κοτόπουλο μαριναρισμένο με κόκκους
πιπεριών, ρίγανη και σκόρδο.
Ντρέσινγκ αβοκάδου
***
Φιλέ μινιόν μοσχαρίσιο
Σάλτσα άγριων μανιταριών
Πατάτα βεντάλια με τυρί
Ναπολεόν λαχανικών από
μελιτζάνα, κολοκύθι, πιπεριά και μανιτάρι
***
Γαμήλια τούρτα

MENU Νο 8
Fresh vegetables cream soup
with crispy garlic crouton
***
Sauteed prawns with garlic and fennel
Basmati rice
***
Assorted green vegetables with
marinated chicken in a blend of
peppercorns, origanum and garlic
Avocado dressing
***
Veal fillets mignons
Mushrooms sauce
Potato with cheese
Vegetables napoleon with
aubergine, marrows, peppers and mushrooms
***
Wedding cake

