
Chef stories menus at Lola’s art room



Ισορροπημένες γεύσεις, ποικιλία εδεσμάτων και ελκυστική παρουσίαση είναι τα κύρια 
χαρακτηριστικά κάθε μενού της chefstories. Η προσωπική φροντίδα στην αναζήτηση 
αγνών, ποιοτικών και ιδιαίτερων πρώτων υλών ανάλογα με την περίσταση και την 
εποχή κάνουν ιδιαίτερες όλες τις προτάσεις της chefstories. 

Τα menu μας προσφέρονται στο χώρο Lola’s art και διαμορφώνονται πάντα μετά από 
συζήτηση και σε συνεργασία με τον πελάτη ώστε να καλύπτουν κάθε γευστική ανάγκη. 

Επισκεφθείτε το www.chefstories.gr και μάθετε περισσότερα για μας.

Επειδή το φαγητό χρειάζεται απλά να είναι… φρέσκο και νόστιμο!

Eίμαστε η chefstories, εταιρία δημιουργικών προϊόντων 
τροφοδοσίας και είμαστε εδώ για να ντύσουμε γευστικά 
κάθε private event στο Lola’s art room.

Προσφέρουμε tailor-made προτάσεις  
από «σπιτικά» παρασκευασμένα εδέσματα  
ανάλογα με την εκδήλωση όπως:

Cocktail parties
Φιλικά γεύματα
Επαγγελματικά γεύματα & δείπνα
Θεματικά πάρτι
Παιδικά πάρτι

και σας δίνουμε τη δυνατότητα να επιλέξετε:  
buffet ή sitting menus. 

Welcome to Lola’s art room!



finger food



Ορεκτικά
•  Σουβλάκια φρέσκων λαχανικών με σος κρέμα μπαλσάμικο
•  Muffins αλμυρά με γραβιέρα, γαλοπούλα και ντομάτα ή με φέτα, λιαστή 

ντομάτα, δυόσμο
•  Κρεπούλες με αρωματικό τυρί, αγγουράκι και 2 αλλαντικά
•  Κρύα ταρτάκια (μαύρα) με μους τόνου, πέστροφας ή σολομού

Πίτες & σάντουιτς
•  Μικρή ζαπάτα με 2 αλλαντικά και σαλάτα λάχανο-καρότο ή με τόνο, κάπαρη, 

πίκλες και μαγιονέζα
•  Mini hot dog με σάλτσα μουστάρδα & κέτσαπ
•  Ζεστά ταρτάκια με φρέσκα και ξερά μανιτάρια
•  Μπρουσκέτες με ψητά λαχανικά & ξύσμα πορτοκαλιού & με καπνιστή 

γαλοπούλα και chutney σύκου
•  Μπουρεκάκια με μοτσαρέλα, αγκιναράκι και προσούτο ή με μανούρι, 

ανθότυρο, σταφίδες και δυόσμο

Σαλάτες (σε μπολ ή ατομική σε ποτήρι)
•  Μοντέρνα ελληνική σαλάτα με μους φέτας
•  Πράσινη σαλάτα με ρόδι, γραβιέρα και καραμελωμένα κρεμμύδια
•  Κρύα μακαρονοσαλάτα με φρέσκα λαχανικά

Συνοδευτικά & Κυρίως
•  Άγριο ρύζι με κολοκύθι και ξύσμα λεμονιού ή μανιτάρια και πράσο
•  Πιτάκια με αράβικη πίτα με κομματάκια χοιρινό και λαχανικά (μικρός γύρος)
•  Wrapper κοτόπουλο με λαχανικά και σάλτσα μουστάρδας
•  Φαχίτας με μοσχάρι και λαχανικά

Γλυκά & Φρούτα
•  Σουβλάκι φρούτων με λιωμένη σοκολάτα
•  Πανακότα με ανθότυρο και μέλι
•  Μους μαύρης σοκολάτας

Light Fingerfood Buffet 



Ορεκτικά
•  Ποικιλία fingerfood (σε κουτάλι):
•  Ντοματάκια με πέστο και αμύγδαλα 
•  Αγγουράκια με τυρί κρέμα και φιστίκι Αιγίνης
•  Aγκιναράκια με κατσικίσιο τυρί, λιαστή ντομάτα και κάπαρη
•  Muffins αλμυρά με τυριά και κολοκυθάκι ή με μπέικον, τσένταρ και αρωματικά
•  Μπαλάκια σταφυλιού, ελιάς ή μανιταριού «ντυμένα» με τυρί & σουσάμι  

ή ξηρούς καρπούς

Πίτες & σάντουιτς
•  Ατομικό σάντουιτς με πολύσπορο ψωμί με πέστο, μοτσαρέλα και ντοματάκια  

ή με καπνιστή γαλοπούλα, γκούντα και σος μουστάρδας
•  Κρητικά ντακάκια με μυζήθρα και ντομάτα ή με κατσικίσιο τυρί και ρελίς πιπεριάς
•  Κρύα ταρτάκια με μους τυριού και λαχανικά
•  Μπρουσκέτες με μανούρι και ρελίς πιπεριάς
•  Φλογέρες με φέτα, λιαστή ντομάτα και ρακόμελο ή με σπανάκι, φέτα και 

μυρωδικά
•  Ζεστά ταρτάκια με κολοκύθα, πράσο και δύο τυριά
•  Μους τόνου ή πέστροφας και μπαστουνάκια λαχανικών (σε σφηνάκι)

Σαλάτες (σε μπολ ή ατομική σε ποτήρι)
•  Ανάμικτη ρόκα, σπανάκι, λιαστές ντομάτες και καρύδια ή με μανιτάρια και 

οξύμελο
•  Σουβλάκι με χαλούμι και ψητά λαχανικά
•  Wrapper με ελληνική σαλάτα

Συνοδευτικά & Κυρίως
•  Πατάτες με κρασί, θυμάρι και δεντρολίβανο
•  Κεφτεδάκια με ούζο και ντοματάκια
•  Κοτομπουκιές με μανιτάρι με λευκή σος ή με bacon και μουστάρδα
•  Σουβλάκι με χοιρινό, λιαστή ντομάτα και γραβιέρα

Γλυκά & Φρούτα
•  Φρουτοσαλάτα σε ποτήρι με σιρόπι ροδιού
•  Ποικιλία από γλυκίσματα μπουκιάς: διάφορες τρούφες με 3 είδη σοκολάτας και 

ξηρούς καρπούς, μίνι κεκάκια, brownies κ.α

Greek Fingerfood Buffet



Gourmet Fingerfood Buffet

Ορεκτικά
• Σουβλάκι λαχανικών με καραμελωμένη vinaigrette (σε σφηνάκι)
• Μίνι αλμυρό cheesecake με μαρμελάδα ντομάτα (σε σφηνάκι)
• Μους σολομού με ξύσμα λεμονιού (σε σφηνάκι)

Πίτες & Σάντουιτς
•  Ποικιλία από τριγωνικά σαντουιτσάκια με ψωμί ολικής αλέσεως: 

καπνιστή γαλοπούλα, μετσοβόνε και σος μέλι - μουστάρδα /  
μίγμα τυριού με αγγουράκι και αρωματικά / κατίκι, πάστα λιαστής ντομάτας 
και ελιές

•  Wrapper με ψητά λαχανικά, κατίκι και αρωματικά
•  Μπρουσκέτες με μοτσαρέλα και μαρμελάδα κρεμμύδι
•  Wontons με μανιτάρια πορτσίνι και τυρί κρέμα
•  Spring rolls γαρίδας ή πάπιας με ασιατικά λαχανικά

Σαλάτες (σε μπολ ή ατομική σε ποτήρι)
•  Ανάμικτη πράσινη σαλάτα με ξηρούς καρπούς, αχλάδι και γραβιέρα ή με 

αβοκάντο, ντοματάκια και μοτσαρέλα
•  Κρύα μακαρονοσαλάτα με προσούτο και βότκα

Συνοδευτικά & Κυρίως
•  Κους κους με μανιτάρια, ξύσμα λεμονιού και βασιλικό ή με ψητά λαχανικά και 

θυμάρι
•  Ζεστές τορτίγιες κοτόπουλου, πιπεριές και τσένταρ
•  Μπουκίτσες χοιρινού τυλιγμένες σε καραμελωμένο μήλο
•  Γαρίδες με τεκίλα και λάιμ 
•  Μπουκίτσες κοτόπουλου με σουσάμι και γλυκόξινη σάλτσα

Γλυκά & φρούτα
•  Ατομικά γλυκά σε ποτηράκι:
•  Γλύκισμα λευκής σοκολάτας με λάιμ 
•  Πανακότα μαστίχας με φρούτα του δάσους 
•  Μπανόφι με μπανάνες 
•  Μιλφέιγ με φράουλα ή με πορτοκάλι
•  Μους σοκολάτας με καραμελωμένους ξηρούς καρπούς
•  Cheesecake με φρούτα 
•  Μους εσπρέσο με ρούμι



sitting food



Ορεκτικά
• Σούπα με ποικιλία μανιταριών με μπέικον
• Κεφαλοτύρι πανέ και λεμονάτη σάλτσα μελιού
• Μιλφειγ ντομάτας με μοτσαρέλα και αραβικές πίτες

Σαλάτες
• Αρωματική σαλάτα με παντζάρια και μπέικον
• Ζεστή σαλάτα με κοτόπουλο, σπανάκι και σάλτσα μελιού

Κυρίως πιάτα
• Γαρίδες με σάλτσα μουστάρδας
• Σολομός με λάιμ και τζίντζερ
• Κοτόπουλο με ρόστι πατάτες και γλάσο λεμονιού
• Χοιρινό φιλέτο με μήλο και πράσο

Επιδόρπια
• Μαρέγκα με φιστίκι και σοκολάτα γκανάς
• Cheesecake φρούτων

Ορεκτικά
• Bελουτέ με κάστανα και πορτσίνι
• Tηγανητό μανούρι με μαρμελάδα ντομάτας
• Tαρτάρ παντζαριού με καπνιστή πέστροφα
• Tερίνα καπνιστού σολομού με μασκαρπόνε 

Σαλάτες
• Πράσινη σαλάτα με ρόκα, αχλάδι, καρύδια και παρμεζάνα
• Σαλάτα με σπαράγγια και βινεγκρέτ vinsanto

Κυρίως πιάτα
• Ριζότο με άγρια μανιτάρια
• Ταλιατέλες με σάλτσα βότκα και σαφράν
• Σολομός με γαρίδες και κάρυ 
• Ψαρονέφρι με κάσιους και άγριο ρύζι

Επιδόρπια
• Σούπα φράουλα με μικρές μαρέγκες και κρέμα δυόσμου
• Μους ανθότυρο με καραμελωμένα ντοματίνια
• Death by chocolate (ζεστό κέικ)

Gourmet menu

Standard menu



Ορεκτικά
• Σούπα με πατάτα, πράσο και σχοινόπρασο
• Καπνιστός σολομός με κουσκούς
• Ανάμικτα λαχανικά με ξινοτύρι
• Ραβασάκι κρητικό

Σαλάτες
• Ελληνική μοντέρνα χωριάτικη σαλάτα
•  Σαλάτα πράσινη με παναρισμένη φέτα  

και σταφύλι ή μήλο

Κυρίως πιάτα
• Μακαρονάδα με λιαστές ντομάτες και ανθότυρο
• Ριζότο με πιπεριά φλωρίνης και πέστο βασιλικού
• Ψάρι σε πακέτο από φύλλο κρούστας
• Χοιρινό κότσι με μπύρα

Επιδόρπια
• Κρέπες με τυρί κρέμα, ρακόμελο, σταφίδες και σάλτσα 
• Μillfeuilles με κρέμα μαστίχας και σάλτσα καραμέλας

Ορεκτικά
• Κεσαντίγιας με φρέσκο κρεμμυδάκι
• Πικάντικες γαρίδες με κρέμα τυριού
• Ψητά τσιπς πατάτας με καπνιστό σολομό

Σαλάτες 
• Μεξικάνικη σαλάτα με αβοκάντο
• Σαλάτα με κολοκύθιι, οξύμελο και λάδι δυόσμου

Κυρίως πιάτα
•  Παπαρντέλε με σάλτσα από μανιτάρια, θυμάρι,  

ντομάτα και μασκαρπόνε
• Φαχίτας με μοσχρίσιο φιλέτο καιχρωματιστές πιπεριές
•  Ψητό κοτόπουλο με σόγια σος, μπαλσάμικο  

και πετιμέζι ροδιού
• Φιλέτο γλώσσας με μαϊντανό και μπράντυ

Γλυκά
• Τσιζκέικ με κολοκύθα
• Μους με τεκίλα και λεβάντα

Greek menu

Latin menu



Ορεκτικά
• Βελουτέ κολοκύθας με παντζάρι
• Γεμιστά ρολά μελιτζάνας με πέστο μαϊντανού
• Ρολάκια γαρίδας με φάβα, ντοματίνια και τσιπς φέτας
• Τερίν με ψητά λαχανικά

Σαλάτες
• Χωριάτικη με ζελέ ντομάτας
• Σαλάτα άγριων μανιταριών με προσούτο

Κυρίως πιάτα
• Σπαγγέτι με γαρίδες με μανιτάρια
• Μπουκιές σφυρίδας με σάλτσα κρασιού και ντοματίνια
• Βurger με μπιφτέκι πουλερικών και λαχανικών
• Μοσχαρίσια φιλέτα με αρωματικό βούτυρο

Επιδόρπια
• Κρεμ μπρουλέ σοκολάτα
• Μillfeuilles με φραγκοστάφυλο

Ορεκτικά
• Αλμυρό τσιζκέικ από παξιμάδι, κρέμα από τυριά και σος 
• Ψητή ντομάτα με ανθότυρο και πιτάκια 
• Μανιτάρια φρικασέ

Σαλάτες 
• Σαλάτα με πατάτες, παντζάρια και μουστάρδα
• Πράσινη σαλάτα και ψητά λαχανικά σε μπολ από 
παρμεζάνα 

Κυρίως πιάτα
• Γαρίδες γιουβέτσι με φέτα
• Φτερούγες κοτόπουλου με τηγανητό βασιλικό
• Βurger ελληνικό
• Οσο μπούκο με μαύρη μπύρα

Γλυκά
• Μους σοκολάτας με καραμελωμένα αχλάδια
• Μους λεμονιού με λάιμ

Fast food menu

Light menu



Chef stories menus

Ενδεικτικό κόστος κατ’ άτομο:

Finger food μενού: 
• για 5 επιλογές, από €6 έως €7,5

• για 10 επιλογές, από €11 έως €13 (συμπεριλαμβάνεται 
ΦΠΑ)

Δυνατότητα για 10 έως 35 άτομα

Καθιστά μενού: 
• για 4 επιλογές, 1 ανά κατηγορία, από €12 έως €20 
(συμπερ. ΦΠΑ)

Παρέχεται η δυνατότητα επιπλέον επιλογών κατά άτομο, 
με τιμή που θα διαμορφώνεται ανάλογα

Δυνατότητα για 6 έως 20 άτομα

Η ομάδα της chef stories είναι στη διάθεσή σας για να 
διαμορφωθεί το κάθε μενού με γνώμονα τις προτιμήσεις 
σας και τα εποχιακά υλικά. Παρέχονται πολλές 
εναλλακτικές μορφές των παραπάνω μενού με επιλογή 
από 4 έως 9 πιάτα με στόχο να διαμορφώσουμε το 
κατάλληλο μενού για την εκδήλωσή σας.

Κρατήσεις έως 6 ημέρες πριν την ημερομηνία της 
εκδήλωσης.

Περισσότερες ιδέες: www.chefstories.gr

Περισσότερες πληροφορίες :
Υπεύθυνη επικοινωνίας Chef Stories
Σύλβια - Ιωάννα Κουμεντάκη
Τηλ. Επικ.: 6946656215, 2310-471628
 



Γεωργικής Σχολής 32, ΤΚ 55535
Τ: 2310473817 & 6946 656215
E: menu@chefstories.gr

www.chefstories.gr

Δημιουργική σπιτική κουζίνα για τις εκδηλώσεις σας


