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Πιτάκια

Βολ Ο Βαν

Φτιαγμένα με αγνά υλικά και με την πολίτικη συνταγή που είναι η αρχή
για ένα επιτυχημένο και γευστικό αποτέλεσμα.

Στρογγυλή σφολιάτα που σημαίνει «πέταγμα στον αέρα» επειδή η ζύμη πρέπει να είναι αέρινη και λεπτή.

πιτσάκια / τυροπιτάκια / σπανακοπιτάκια / λουκανοπιτάκια / σακκιά με μπέικον

Πεϊνιρλί
Η λέξη πεϊνιρλί προέρχεται από την τουρκική λέξη peynirli που σημαίνει “με τυρί”.

κιμάς / τυρί / λουκάνικο

MINI: γαρίδα / ρώσσικη / σολομού

Σου
Ζύμη που ψήνεται στον φούρνο και κατόπιν γεμίζεται με αλμυρή κρέμα.

τσέστερ / ροκφόρ / τονοσαλάτα

Πιροσκί

Ταρταλέτες

Pirojki [της ρώσικης λέξης pirojok = είδος φαγητού] μικρό πιτάκι που έχει γέμιση από ένα είδος αλλαντικού.

H ζύμη της τάρτας είναι η μπριζέ, με υψηλή περιεκτικότητα σε βούτυρο, στοιχείο που την κάνει πιο νόστιμη.

κιμάς / λουκάνικο

Μπριός
Το κίπφερλ (kipferl) μπριοσέ (brioché), προάγγελος του κρουασάν,
έχει βεβαιωθεί ήδη από τον 13ο αιώνα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

γαλοπούλα, τυρί, ντομάτα / προσούτο, τυρί, αγγουράκι / κοτόπουλο
καλαμπόκι, καρότο / ζαμπόν, τυρί, ντομάτα, μαρούλι / κασέρι

Καναπεδάκια
Διάφορα είδη ψωμιού (ψημένα ή φρυγανισμένα) σε μέγεθος μπουκιάς που γαρνίρονται με αλμυρά υλικά.

σολωμός / προσούτο, τυρί, αγγουράκι / γαλοπούλα, τυρί
μπρίκ, χαβιάρι / μοτσαρέλα, ντομάτα / σαλάμι, τυρί

Κις Λωρέν
Οι Γάλλοι ονομάζουν quiche κάθε είδος ανοιχτής τάρτας.

MINI: ζαμπόν, τυρί / μπέικον, τυρί, μανιτάρια / σπανάκι, τυρί /
λιαστή ντομάτα, μοτσαρέλα & βασιλικό / κις λωρέν και σε τούρτα με τις παραπάνω γεύσεις

γαρίδα / τόνος & πιπεριά / μούς ροκφόρ & καρύδι
ανθότυρο με ντομάτα και ελιές / καραβάκι με μπρίκ / χαβιάρι

Μπουκίτσες
Μικρά παρασκευάσματα συνδιασμένα με αγνά υλικά για ένα σίγουρο οπτικό και γευστικό αποτέλεσμα.

πατατοκροκέτες / κολοκυθοκροκέτες
πατατοκροκέτες με κεφτεδάκι στο καλαμάκι / γαρίδες πανέ
γαρίδες στον ανανά / spring rolls κοτόπουλο πανέ / λουκάνικο με μπέικον

Μπόμπα
Ψηλή κλασική, ή τούρτα πολυτελείας.

ζαμπόν τυρί / ροκφόρ / κοτοσαλάτα / τονοσαλάτα / λαχανικά / σολωμός
προσούτο, παρμεζάνα

Street Food
mini hotdogs / mini burger / mini σουβλάκι κοτόπουλο

