
 

 Δεξίωση στην αίθουσα Diamond Από € 26/ άτομο 

Χειμερινή Περίοδος 

 

 

 

Το Κτήμα DIAMOND by Delichef Catering είναι η ιδανική επιλογή για 

τις κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις σας. Βρίσκεται σε στρατηγική θέση 

πολύ κοντά στην Εθνική οδό στην Νέα Κηφισιά, σε μια καταπράσινη έκταση 

ακριβώς  δίπλα στις όχθες του ρέματος της Χελιδονούς μια ανάσα από το κέντρο 

της Κηφισιάς. Διαθέτει εξωτερικό καταπράσινο κήπο (450 άτομα καθιστά ή 1000 

όρθια) καθώς και κλιματιζόμενη αίθουσα (300 καθιστά ή 340 όρθια). 

 

Στο Κτήμα DIAMOND by Delichef Catering μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη 

δεξίωση του γάμου σας μόνο με 26 € / άτομο, για την χειμερινή περίοδο -  

Οκτώβριο – Απρίλιο 2020. 

 

 

 

H προσφορά ισχύει για όλες τις ελεύθερες καθημερινές από: 

 

 Δευτέρα έως & Πέμπτη για ελάχιστο αριθμό 150 άτομα. 

 Για  Παρασκευή ή Κυριακή η προσφορά μας είναι €28 / άτομο για 

ελάχιστο αριθμό 200 άτομα. 

 Για Σάββατο η προσφορά μας είναι €30 / άτομο για ελάχιστο αριθμό 200 

άτομα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Η προσφορά περιλαμβάνει: 

 Υπεύθυνο για την λειτουργία του κτήματος και για την σωστή διεξαγωγή του 

event, 

 Parking facilities με εξειδικευμένους παρκαδόρους, 

 ΒΒQ, εξωτερικός χώρος ψησταριάς, 

 Φιλικό σε άτομα ΑΜΕΑ – WC AMEA – ράμπες – ασανσέρ , 

 Μίνι παιδική χαρά για παιδάκια έως 10 ετών, δυνατότητα παιδικής διασκέδασης με 

ανάλογη χρέωση.   Για τις εκδηλώσεις με τουλάχιστον 15-20 παιδιά κρίνετε 

απαραίτητη η παρουσία animateur. 

 Γκαρνταρόμπα για τους χειμερινούς μήνες, 

 Άτομο για την καθαριότητα στα WC (και WC AMEA) και σε όλο τον περιβάλλοντα 

χώρο, καθ’ όλη την διάρκεια της δεξίωσης,  

 Αίθουσα πλήρως κλιματιζόμενη με αίθριο χώρο υψηλής αισθητικής, 

χωρητικότητας έως 300 καθήμενοι ή έως 450 όρθιοι σε περίπτωση cocktail party, 

 Δωμάτιο με wc για το φρεσκάρισμα των νεόνυμφων, και 

 Δωμάτιο φροντίδας μωρού, 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης,  

 Δυνατότητα ζωντανής μουσικής, 

 Ατμοσφαιρικός φωτισμός, 

 Γεννήτρια,  

 Lounge σαλονάκια, bar stools, διακόσμηση του κτήματος με φανάρια και κεριά, 

 Την περίοδο των εορτών διαθέτουμε Χριστουγεννιάτικο Στολισμό τόσο στον 

εξωτερικό όσο και στον εσωτερικό χώρο μας 

 Ρομαντική Λίμνη με φωτιζόμενο καταρράκτη, 

 Οι αμοιβές του έμπειρου προσωπικό για το σέρβις και την άριστη εξυπηρέτηση 

των καλεσμένων σας (1 μαιτρ, 1 σερβιτόρος ανά 25 άτομα, βοηθητικό 

προσωπικό και μάγειρες) 

 Ο πολυτελής εξοπλισμός για Καθιστό Buffet: Στον εσωτερικό χώρο 

χρησιμοποιούμε ξύλινες καρέκλες πολύ αναπαυτικές & υψηλής αισθητικής καθώς 

και καρέκλες chiavary με λευκό μαξιλάρι.  Στον εξωτερικό χώρο χρησιμοποιούμε 

πλιάν καρέκλες με λευκό κάλυμμα ή καρέκλες chiavary με λευκό μαξιλάρι.  

Ροτόντες για 10-12-14 άτομα, λεύκα λίνα τραπεζομάντηλα, λευκές πετσέτες, 

μαχαιροπήρουνα INOX, Πιάτα Πορσελάνης, Γυάλινα Ποτήρια & όλο τον 

απαραίτητο εξοπλισμό για την άρτια διεξαγωγή της εκδήλωσης, 

 Στο μενού συμπεριλαμβάνεται μέσα στην τιμή Πακέτο Ποτών επώνυμα 

εμφιαλωμένα κρασιά - λευκό  & ερυθρό, μπίρες, αναψυκτικά κανονικά & light και 

νερό, όλα σε απεριόριστη κατανάλωση. 

 Τραπέζι ευχών, με διακόσμηση ανάλογη της δεξίωσης. 

  

ΕΞΤΡΑ ΔΩΡΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ 

 Στολισμός/Διακόσμηση: Προτάσεις για τον στολισμό των τραπεζιών από τις 

οποίες μπορείτε να επιλέξετε  κατόπιν συνεννόησης με το Κτήμα. 

 Γαμήλια Τούρτα Παρουσίασης τριώροφη με ανάλογη διακόσμηση  

 

 



 

ΤΟ ΜΕΝΟΥ (1) ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΑΣ 

 

WELCOME DRINK: Καλωσορίζουμε τους καλεσμένους σας με δροσερά ποτά: 

Fruit Punch με αφρώδη οίνο 

Αναψυκτικά κανονικά & light, Νερό 

Περαστά ορεκτικά με το ποτό: 

Καναπεδάκια με τυριά και αλλαντικά 

Spring rolls με sweet chili sauce 

ΣΤΟ ΜΠΟΥΦΕ 

Καλάθι του Φούρναρη 

Ποικιλία από ατομικά ψωμάκια και Γαλλικές μπαγκέτες 

ΚΡΥΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ / ΣΑΛΑΤΕΣ σε stand (4 είδη) 

«Ελληνική» με τοματίνια, αγγούρι, πράσινη πιπεριά, κρεμμύδι, 

ελιές & κρητικές κριθαρομπουκιές (v) 

«Πανδαισία Λαχανικών» με πολύχρωμες πιπεριές, λιαστή τομάτα, ρόδι, flakes 

παρμεζάνας,dressing vinaigrette από μπαλσάμικο και μέλι (v) 

«Μεξικάνικη Σαλάτα» με φασόλια, καλαμπόκι, μαρούλι, πιπεριές, χοιρινό 

μελωμένο, κίτρινο τυρί και σάλτσα vinaigrette με κόλιανδρο 

«Coleslaw» λάχανο, καρότο, σέλερι και μαγιονέζα (v)  

ΠΛΑΤΩ ΜΕ ΤΥΡΙΑ 

Ποικιλία από ελληνικά και εισαγόμενα τυριά 

Συνοδεύονται με φρούτα εποχής, φρεσκοψημένα κριτσίνια και παξιμαδάκια 

ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ σε stand (4 είδη) 

Ζυμαρικά με σάλτσα alla Siciliana με μελιτζάνες, τοματίνια και μοτσαρέλα (v) 

Ριζότο Primavera με τραγανά λαχανικά και flakes παρμεζάνα (v) 

Παραδοσιακή Πρασόπιτα σε χειροποίητο φύλλο  (v) 

Μπρόκολο ογκρατέν με καραμελωμένο χοιρινό ή Κρέπες με τυριά και αλλαντικά 

Πατατούλες φούρνου με λεμόνι και θυμάρι (v)   

ΚΥΡΙΩΣ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΙΚΑ (5 είδη) 

Χοιρινά μπριζολάκια με καραμελωμένα κρεμμυδάκια και BBQ sauce 

Κοτόπουλο στρογγανόφ με ροζ σάλτσα 

Αφράτα μπιφτεκάκια γεμιστά με τυρί 

Μοσχαράκι «μπλάνκετ» (blanquette de veau) 

με φρέσκα μανιτάρια και σάλτσα κρασιού 

Σουβλάκι με λουκάνικο σχάρας και ψητά λαχανικά 

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ 

Λουκουμάδες με μέλι κανέλα και τριμμένο καρύδι 

Celebration Wedding Cake 

Γαμήλια τούρτα παρουσίασης σε διάφορα σχέδια, 

Σερβίρεται στους νεόνυμφους με σαμπάνια 

Ατομικό γλυκό για τους καλεσμένους σε γεύση της επιλογής σας 

(βανίλια –σοκολάτα / βανίλια – φράουλα / μπισκότο oreo /σοκολάτα bitter /καραμέλα) 

 


