
MENU ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
στηρίζουμε τις σημαντικές στιγμές σας



ΓΛΥΚΕΣ ΜΠΟΥΚΙΕΣ
Κρουασανάκια βουτύρου

Κρουασανάκια σοκολάτας

Μπουγατσάκια

Μηλοπιτάκια (νηστίσιμα)

Σοκολατοπιτάκια (νηστίσιμα)

Κερασοπιτάκια (νηστίσιμα)

Κρουασανάκια με πραλίνα
 ΑΛΜΥΡΕΣ ΜΠΟΥΚΙΕΣ

Τυροπιτάκια κουρού με φέτα και ανθότυρο.

Τυροπιτάκια με χωριάτικο φύλλο και σουσάμι

Σπανακοπιτάκια με χωριάτικο φύλλο

Πιτσάκια (μπέικον/γκούντα)

Πιτσάκια  χωριάτικα (πιπεριά/φέτα/τομάτα)

Πεϊνιρλάκια (μπέικον/γκούντα)

Πεϊνιρλάκια  χωριάτικα (πιπεριά/φέτα/τομάτα)

Πιροσκάκια πατάτα

Πιροσκάκια κιμά

Πιροσκάκια λουκάνικο

Σπέσιαλ λουκανοπιτάκια με διπλό λουκάνικο

Σπέσιαλ κρουασανάκια με ζαμπόν & τυρί γκούντα

Κρουασανάκια πολύσπορα με γαλοπούλα

Κρουασίνια με φέτα

Spring Rolls λαχανικών
 
 
 
 



ΣΑΛΑΤΕΣ (ατομικές) ΣΑΛΑΤΕΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ (ατομικές)

Προσφέρουμε πολλές επιλογές, ώστε να
δημιουργήσετε το μενού που σας ταιριάζει

Caesars
λόλα, iceberg, φιλέτο κοτόπουλο, παρμεζάνα, κρουτόν, 
σως caesars

Chef
λόλα, iceberg, αυγό, τυρί gouda, αγγούρι, καπνιστό ζαμπόν, 
τοματίνια, σως chef

Τονοσαλάτα
λόλα, iceberg, καρότο, καλαμπόκι, τόνος, άνηθος, 
φρέσκο κρεμμύδι, σως  λαδολέμονο

Σαλάτα κοτόπουλο με γραβιέρα Νάξου
λόλα, ρόκα, καλαμπόκι, τομάτα, κοτόπουλο, γραβιέρα Νάξου, 
dressing εσπεριδοειδών ή σως μελιού

Σαλάτα Χωριάτικη
λόλα, τομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριά, φέτα, 
ελιές, ελαιόλαδο

Σαλάτα Bread Factory
λόλα, iceberg, baby σπανάκι, τοματίνια, μπέικον, ρόδι, 
flakes παρμεζάνας, dressing εσπεριδοειδών ή σως chef 
Σαλάτα Vegan 1
λόλα, μαρούλι iceberg, πορτοκάλι, cranberries, καρότο,
ρόδι, dressing εσπεριδοειδών ή λάδι βαλσάμικο

Σαλάτα Vegan 2
λόλα, μαρούλι iceberg, καρύδι, παντζάρι, πορτοκάλι
dressing εσπεριδοειδών ή λάδι βαλσάμικο

 

Πένες Χωριάτικη
πένες, πέστο λιαστής τομάτας, φέτα, καλαμπόκι, 
πράσινες ελίες, πολύχρωμες πιπεριές

Πένες με τόνο
πένες, καρότο, καλαμπόκι, τόνος, πολύχρωμες πιπεριές 
σως μελιού ή σως chef

Πένες με κοτόπουλο & μπέικον
πένες, κοτόπουλο, μπέικον, παρμεζάνα, πολύχρωμες 
πιπεριές, σως μελιού ή σως chef

Πένες με κοτόπουλο, ρόκα & λιαστή
πένες, ρόκα, λιαστή τομάτα, παρμεζάνα,σως μελιού 
ή σως chef 
  

 
Vegan

Vegan



MINI ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

ΡΟΛΑΚΙΑ ΤΟΡΤΙΓΙΑΣ

Μπριοσάκι σταρένιο
ζαμπόν ή γαλοπούλα, τυρί, λόλα, μαγιονέζα, τομάτα

Μπριοσάκι σταρένιο
nuggets κοτόπουλο, παρμεζάνα, λόλα, ρόκα, τομάτα, σως κοκτέιλ

Μπριοσάκι σταρένιο
σαλάμι Μιλάνο, φέτα, τομάτα, λόλα, τυρί Φιλαδέλφεια

Κρουασανάκι βουτύρου
ζαμπόν ή γαλοπούλα, τυρί, λόλα, μαγιονέζα, τομάτα

Τσιαπατίνι σταρένιο ή ολικής
1. Σολομός, λόλα, ρόκα, τυρί Φιλαδέλφεια, αγγούρι, λεμόνι

2. Προσούτο, ρόκα, λόλα, παρμεζάνα, ελαιόλαδο, βαλσάμικο

3. Μοτσαρέλα, τομάτα, λόλα, ρόκα, πέστο βασιλικού
4. Ψητά λαχανικά, κρέμα βαλσάμικο Vegan

Κοτόπουλο
τορτίγια, κοτόπουλο, τυρί gouda, λόλα, λάχανο, καρότο, μαγιονέζα

Γαλοπούλα / Ζαμπόν
τορτίγια, γαλοπούλα/ζαμπόν, τυρί gouda, λόλα, τομάτα, μαγιονέζα

Σολομός
τορτίγια, σολομός, λόλα, αγγούρι, τομάτα, τυρί Φιλαφέλφεια



Ενημερώστε μας για τις γευστικές σας
προτιμήσεις κι εμείς

θα επιμελήθουμε το μενού της επιλογής σας

FINGER FOOD
Τυροκροκέτες

Nuggets κοτόπουλο

Κεφτεδάκια

Σουβλάκι χοιρινό

Σουβλάκι κοτόπουλο

Σουβλάκι κοτομπέικον

Σουβλάκι Bread Factory

2 κεφτεδάκια, 2 nuggets κοτόπουλο,

2 τοματίνια & μοτσαρέλα

Μπόμπα ζαμπόν-τυρί

ψωμί σταρένιο, ζαμπόν, τυρί γκούντα

μαγιονέζα

Μπόμπα γαλοπούλα

ψωμί ολικής άλεσης, γαλοπούλα, τυρί γκούντα,

μαγιονέζα

Μπόμπα κοτόπουλο

ψωμί σταρένιο, φιλέτο κοτόπουλο, λάχανο,

καρότο, μαγιονέζα

Μπόμπα ροκφόρ

ψωμί σταρένιο, ροκφόρ, άνηθος, αγγούρι

τυρί Φιλαδέλφεια

Μπόμπα αλλαντικών

ψωμί σταρένιο, σαλάμι Μιλάνο, τυρί γκούντα,

ζαμπόν, μαγιονέζα

Μπόμπα τόνου

ψωμί ολικής άλεσης, τόνος, λόλα, μαγιονέζα,

αγγούρι, καρότο, άνηθος

Μπόμπα σολομού

ψωμί ολικής άλεσης, σολομός, αγγούρι 

τυρί Φιλαδέλφεια, μαγιονέζα

MINI BURGERS
Cheeseburger
κοκτέιλ σως, τουρσί, λόλα, τομάτα, κρεμμύδι
μπιφτέκι, τυρί gouda, μπέικον

MINI HOT DOGS
Hot dog
ψωμί μπριός, λουκανικάκι κοκτέιλ, κέτσαπ
μουστάρδα

ΜΠΟΜΠΕΣ



MIΚΡΑ ΓΛΥΚΑ
Κοκάκια

με σοκολάτα / φράουλα / γλάσο

Εκλεράκια
με σοκολάτα 

Ταρτάκια
φρούτων / σοκολάτα υγείας / Bueno

Παστάκια
Oreo / σοκολάτα αγριοκέρασο / κρέμα φράουλα

Σφηνάκια
προφιτερόλ / cheesecake φράουλα / Bueno / Cookies / εκμέκ

Σφολιατίνια
Cookies / κρέμα Bueno / κρέμα καραμέλα

ΤΟΥΡΤΕΣ
Σοκολατίνα
Αμυγδάλου

Bueno
Ferrero
Oreo

Menelique
Cheesecake

Banoffee
Medovik

Red velvet

ΤΟΥΡΤΕΣ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ-ΓΑΜΟΥ
Τούρτα με παράσταση

Τούρτα 3D

Τούρτα με ζαχαρόπαστα

ΓΛΥΚΑ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ
Cake pops

Cupcakes

Ατομικό γλυκό

Μπισκότα ζαχαρόπαστας
Donuts με γλάσο

ΤΟΥΡΤΑ ΠΑΓΩΤΟ
Cookies

Φράουλα σοκολάτα

Bueno

Ανάμεικτη

Banoffee

Parfait cream

Γόνδολα



ΠΙΑΤΕΛΑ ΜΕ ΖΕΣΤΕΣ ΜΠΟΥΚΙΕΣ

15 τυροπιτάκια κουρού
15 πιτσάκια μπέικον
15 λουκανοπιτάκια σπέσιαλ
15 spring rolls
20 τυροκροκέτες
20 κεφτεδάκια
30 nuggets κοτόπουλο / σως μελιού

ΠΙΑΤΕΛΑ ΜΕ ΚΡΥΕΣ ΜΠΟΥΚΙΕΣ

20 τριγωνάκια μπόμπα κοτόπουλο
16 μπριοσάκια σαλάμι Μιλάνο-τυρί φέτα
16 τσιαπατίνια προσούτο-μοτσαρέλα
16 κρουασανάκια βουτύρου
κοτόπουλο-τυρί
16 ρολάκια τορτίγιας
γαλοπούλας/ζαμπόν-τυρί

ΠΙΑΤΕΛΑ BREAD FACTORY SPECIAL

15 τυροπιτάκια με χωριάτικο φύλλο

15 λουκανικοπιτάκια special

15 πεϊνιρλάκια χωριάτικα

15 spring rolls

15 τριγωνάκια μπόμπα κοτόπουλο

15 μπριοσάκια σαλάμι Μιλάνο / φέτα

15 τσιαπατίνια προσούτο-μοτσαρέλα

15 ρολάκια τορτίγιας  ζαμπόν / γαλοπούλα τυρί

20 nuggets κοτόπουλο / σως μελιού

20 τυροκροκέτες πανέ

20 κεφτεδάκια

 



Μπόμπα ζαμπόν-τυρί

ψωμί σταρένιο, ζαμπόν, τυρί γκούντα

μαγιονέζα

Μπόμπα γαλοπούλα

ψωμί ολικής άλεσης, γαλοπούλα, τυρί γκούντα,

μαγιονέζα

Μπόμπα κοτόπουλο

ψωμί σταρένιο, φιλέτο κοτόπουλο, λάχανο,

καρότο, μαγιονέζα

Μπόμπα ροκφόρ

ψωμί σταρένιο, ροκφόρ, άνηθος, αγγούρι

τυρί Φιλαδέλφεια

Μπόμπα αλλαντικών

ψωμί σταρένιο, σαλάμι Μιλάνο, τυρί γκούντα,

ζαμπόν, μαγιονέζα

Μπόμπα τόνου

ψωμί ολικής άλεσης, τόνος, λόλα, μαγιονέζα,

αγγούρι, καρότο, άνηθος

Μπόμπα σολομού

ψωμί ολικής άλεσης, σολομός, αγγούρι 

τυρί Φιλαδέλφεια, μαγιονέζα


