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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΠΡΟΣ ΚΠΕ ΛΑΥΡΙΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:   ………………………………………………………………………ΤΗΛ. …………………..                                                                                

Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 Η επιχείρηση διαθέτει κατάλληλη άδεια λειτουργίας  

2 Μπορεί να εξυπηρετήσει ομάδες των  25-60 ατόμων  

3 Η επιχείρηση διαθέτει σε ισχύ τιμολόγιο-δελτίο αποστολής 

θεωρημένο από τη ΔΟΥ 

 

4 Η επιχείρηση διαθέτει φορολογική ενημερότητα (για δαπάνες άνω 

των 1500€) και ασφαλιστική ενημερότητα (για δαπάνες άνω των 

3000€) 

 

 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΜΕΝΟΥ ΤΙΜΗ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΤΙΜΗ 

ΓΙΑ 

ΚΠΕ 

ΜΕΝΟΥ 1   

Ψωμί κουβέρ   

Πρώτο ατομικό πιάτο με ορεκτικά (σπανακόπιτα ή 

τυρόπιτα ή μπουρέκι κ.λ) 

  

Κοτόπουλο σχάρας ή  φούρνου ή λεμονάτο ή κοκκινιστό 

με ρύζι /πατάτες  

  

Σαλάτα εποχής    

mailto:kpelav@yahoo.gr
http://kpe-lavriou.att.sch.gr/


 

 

Τυρί φέτα ατομική   

 Επιδόρπιο (φρούτο εποχής ή γλυκό)   

   

Συνολικό κόστος μενού   

   

ΜΕΝΟΥ 2   

Ψωμί κουβέρ   

Πρώτο ατομικό πιάτο με ορεκτικά (σπανακόπιτα ή 

τυρόπιτα ή μπουρέκι κλ) 

  

Παστίτσιο   

Σαλάτα εποχής    

Τυρί φέτα ατομική   

 Επιδόρπιο (φρούτο εποχής ή γλυκό)   

Συνολικό κόστος μενού   

   

ΜΕΝΟΥ 3   

Ψωμί κουβέρ   

Πρώτο ατομικό πιάτο με ορεκτικά (σπανακόπιτα ή 

τυρόπιτα ή μπουρέκι κλ) 

  

Μπριζόλα  ή μπιφτέκι ή σουβλάκι με πατάτες    

Σαλάτα εποχής    

Τυρί φέτα ατομική   

Επιδόρπιο (φρούτο εποχής ή γλυκό   

Συνολικό κόστος μενού   

   

ΜΕΝΟΥ 4   

Ψωμί κουβέρ   

Πρώτο ατομικό πιάτο με ορεκτικά (σπανακόπιτα ή 

τυρόπιτα ή μπουρέκι) 

  

Καλαμαράκια τηγανητά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Σαλάτα εποχής    

Πατάτες τηγανητές   

Επιδόρπιο (φρούτο εποχής ή γλυκό)   

Συνολικό κόστος μενού   

   

ΜΕΝΟΥ 5   

Ψωμί κουβέρ   

Πρώτο ατομικό πιάτο με ορεκτικά (σπανακόπιτα ή 

τυρόπιτα ή μπουρέκι) 

  

Λαδερά (αρακάς ή  φασολάκια ή γεμιστά)   

Πατάτες τηγανητές   

Τυρί φέτα ατομική   

Επιδόρπιο (φρούτο εποχής ή γλυκό)   

Συνολικό κόστος μενού   

   

ΜΕΝΟΥ 6   

Ψωμί κουβέρ   



 

 

Πρώτο ατομικό πιάτο με ορεκτικά (σπανακόπιτα ή 

τυρόπιτα ή μπουρέκι) 

  

Μακαρονάδα με:         κιμά   

          >>                      Σάλτσα ντομάτας    

           >>                     4 τυριά   

          >>                      καρμπονάρα   

Σαλάτα εποχής    

Επιδόρπιο (φρούτο εποχής ή γλυκό)   

Συνολικό κόστος μενού   

   

ΜΕΝΟΥ 7   

Ψωμί κουβέρ   

Πρώτο πιάτο με ορεκτικά  (σπανακόπιτα ή τυρόπιτα ή 

μπουρέκι κλ) 

  

Σαλάτα εποχής   

Πίτσα μεγάλη ανά δύο άτομα   

Συνολικό κόστος μενού   

   

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΝΟΥ CATERING 1   

Πίτα για σουβλάκι   

Πατάτες τηγανητές   

1 καλαμάκι χοιρινό/κοτόπουλο     

 

Στο τιμολόγιο που θα εκδοθεί ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ στο ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ& ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 Θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις  εφ’ όσον  το ποσό ξεπερνάει τα 150 € + ΦΠΑ(4% για τιμολόγια 

πώλησης ή 8% για  τιμολόγια παροχής υπηρεσιών). 

 Η εξόφληση θα γίνει 3 περίπου μήνες μετά την έκδοσή του. 

            

                                                                                  Λαύριο …../……/2013 

 

 

                                                                               ……………………………………………………………… 

                                                                                Σφραγίδα-Υπογραφή 

 

 

 


