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Επικοινωνήστε μαζί μας
 για να σχεδιάσουμε την δική σας μοναδική εκδήλωση

banquet@karatarakisgroup.com 



Γάµος

, 

Επικοινωνήστε μαζί μας για το σχεδιασμό του γάμου σας  

HAPPINESS
PACKAGE

SINGING 
HAPPINESS 
PACKAGE

Αποκλειστικός διοργανωτής 
γάμου & συντονισμός τελετής

Επαγγελματίας φωτογράφος 
Περιλαμβάνονται Φωτογραφίες / λήψεις 

drone / video τελετής / Φωτογραφίες/video 
δείπνου

Επιπλέον φωτογράφιση επόμενης ημέρας 
στο Ηράκλειο

Στολισμός γαμήλιας άρκτου & χώρου, με 
λουλούδια 

Γαμήλιο μπουκέτο / Γαμήλια τούρτα

Μεταφορά από και προς τον χώρο της 
τελετής

Αποκλειστικός διοργανωτής 
γάμου & συντονισμός τελετής

Επαγγελματίας φωτογράφος  Περιλαμβάνονται 
Φωτογραφίες / λήψεις drone / video τελετής / 

Φωτογραφίες / video δείπνου

Επιπλέον φωτογράφιση επόμενης ημέρας στο 
Ηράκλειο

Στολισμός γαμήλιας άρκτου & χώρου, με 
λουλούδια

 
Γαμήλιο μπουκέτο & Μπουτονιέρα γαμπρού

Γαμήλια τούρτα

Μεταφορά από και προς τον χώρο της τελετής

Γαμήλιο Μακιγιάζ και Χτένισμα

Φιάλη σαμπάνιας μετά την τελετή

Ζωντανή μουσική 
κατά την διάρκεια της εκδήλωσης

banquet@karatarakisgroup.com 



COCKTAIL
PARTIES

ΠΑΙΔΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΤΥ

Εμπνευσμένοι 
από τα παιδικά χαμόγελα, 

δημιουργούμε 
μαζί σας τις μοναδικές τους 

στιγμές! 

Ειδικοί παιδαγωγοί και 
διασκεδαστές θα ενθουσιάσουν 

τα παιδιά με  παιχνίδια,  
μουσική και δημιουργικές 

δραστηριότητες.

Απολαυστικές  λιγουδιές και 
γευστικές προτάσεις από την 

έμπειρη ομάδα μας  θα 
απογειώσουν το πάρτυ σας.

Σχεδιάστε μαζί μας 
ένα ξεχωριστό παιδικό 

θεματικό πάρτυ.

Κοκτέηλ πάρτυ που ανταποκρίνονται 
στα πιο απαιτητικά γούστα σε ένα 
περιβάλλον πανοραμικής θέας, 

με υπέροχη κουζίνα και μουσική DJ.

 Ενα γιορτινό gathering με φίλους ή 
συναδέλφους στον ιδανικό χώρο του 
roofgarden  και των εστιατορίων μας.

 
Signature κοκτέηλ, fingerfood, 

μια μεγάλη ποικιλία εκλεκτών τοπικών 
κρασιών, επιλεγμένη μουσική και το 
ευχάριστο και έμπειρο σέρβις είναι η 

συνταγή της επιτυχίας μας!

banquet@karatarakisgroup.comΕπικοινωνήστε μαζί μας για ένα αξέχαστο πάρτυ 



Γευσιγνωσία
φαγητού & κρασιού

Κοινωνικές & Επαγγελματικές
εκδηλώσεις

Διοργανώνουμε εκδηλώσεις 
αφιερωμένες στις κρητικές γεύσεις 

& σε επιλεγμένες εκλεκτές επώνυμες 
ετικετών οίνου, συστήνοντας στους 
επισκέπτες την παγκοσμίως γνωστή 
Κρητική γαστρονομική κουλτούρα. 

Κάθε κρασί έχει τη δική του μοναδική 
ταυτότητα,οι παραδοσιακές συνταγές 

απογειώνουν την γεύση. 

Οι επισκέπτες  έχουν την ευκαιρία να 
εμπνευστούν  και να βιώσουν μια 
διαδραστική, αξέχαστη εμπερία.

Είτε πρόκειται για μια συνάντηση με τους 
συμμαθητές & συμφοιτητές σας είτε για 

επαγγελματική συνάντηση, τα εστιατόριά 
μας προσφέρουν το περιβάλλον που 

χρειάζεστε για κάθε περίσταση. 
Πλούσια μενού, πολύχρωμα και γευστικά 

κοκτέηλ, θεματικά décor και 
επιλεγμένες μουσικές επιλογές.



Εορταστικά Δείπνα

Live μουσικές εκδηλώσεις

Η μαγεία των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς ξεδιπλώνονται στο 

ατμοσφαιρικό περιβάλλον 
του 626 All Day & του Brillant Restaurant. 

Τα πεντανόστιμα γιορτινά μενού, 
η επιλεγμένη μουσική &

το ζεστό, φιλόξενο πολυτελές περιβάλλον 
είναι η ιδανική επιλογή για να γιορτάσετε τις 

πιο γλυκές γιορτές του χρόνου 
με την οικογένεια και τους φίλους σας. 

Gourmet παραδοσιακές συνταγές, 
με επιρροές της τοπικής παράδοσης, 
ζωντανή μουσική και ξέφρενος χορός 

δίνουν μαγεία στις γιορτινές βραδιές σας!

Νότες  από ταλαντούχα μουσικά σχήματα, 
ξεχωριστά happenings με σαξόφωνο,

θεματικές κδηλώσεις σε ρυθμούς ταγκό 
& disco oμορφαίνουν 

τα βράδια σας όλο τον χρόνο!

 Μοναδικά πάρτυ με ένα αρμονικό 
συνδυασμό γεύσεων, εκλεκτών ποτών

& εμπνευσμένης μουσικής! 

Διασκεδάστε με ένα ποτήρι σαμπάνιας 
& ξεφαντώστε όλο το βράδυ!



Χωρητικότητα Εστιατορίων

Τετραγωνικά μέτρα 219
Γαμήλια δεξίωση (ροτόντες) 102
Εορταστικό δείπνο (σερβιριζόμενο) 130
Δείπνο με μπουφέ 110
Εκδήλωση Cocktail (όρθιοι) 350-380

AROMA & BRILLANT

Τετραγωνικά μέτρα 112
Γαμήλια δεξίωση (ροτόντες) 52
Γαμήλια δεξίωση (σχήμα Π) 32
Εορταστικό δείπνο (σερβιριζόμενο) 70
Δείπνο με μπουφέ 48
Εκδήλωση Cocktail (όρθιοι)  250

BRILLANT

Τετραγωνικά μέτρα  70
Εκδήλωση Cocktail (όρθιοι)  80
Γαμήλια δεξίωση   30

HERBS’ GARDEN


