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Τετράγωνη Γραβιερόπιτα με κρεμμύδι

Η γλυκύτητα των καραμελωμένων 
κρεμμυδιών και η ημί-πικάντικη 
αλμυρότητα της Κεφαλογραβιέρας μαζί 
με τα μπαχαρικά, δημιουργούν μια πίτα 
που «κλείνει»  μέσα της όλη την ουσία της 
Ελληνικής γαστρονομικής κουλτούρας.

Τετράγωνη Τυρόπιτα με Ανθότυρο

Γευτείτε το  απολαυστικό τραγανό φύλλο, 
τη λαχταριστή ένταση του παραδοσιακού 
Ανθότυρου και τον συνδυασμό όλων των 
εκλεκτό υλικών. 

Τετράγωνη Χορτόπιτα με Μυζήθρα

Ακολουθήστε  τα μυρωδικά και την 
τραγανή φρεσκάδα των εκλεκτών 
λαχανικών από πιστοποιημένους 
παραγωγούς. Ακολουθήστε την 
γευστική υπεροχή μιας πίτας που 
ευωδιάζει παράδοση σε μια λαχταριστή 
παραλλαγή. 

Γεύση αγνότητας!

Από το Βορρά μέχρι το Νότο και από την Ηπειρωτική Ελλάδα μέχρι το μικρότερο
νησί του Αιγαίου, η νοστιμιά της πίτας ταξιδεύει αιώνια προσφέροντας μεγάλες 
γαστρονομικές συγκινήσεις. Τα εκλεκτά υλικά διαλεγμένα με γνώση και εμπειρία, οι 
γευστικοί συνδυασμοί  και οι συνταγές κάθε πίτας Δωρικόν, χαρίζουν μια μοναδική 
εμπειρία απόλαυσης, πλούσια σε Ελληνικότητα και σε αγνότητα.

Γεύση Ελλάδας!

Βγαλμένη μέσα από τα βάθη της Ελληνικής γαστρονομικής ιστορίας, η πίτα σε κάθε 
πιθανή της μορφή, είναι πάντα συνυφασμένη με την ιστορία ενός λαού που γνωρίζει 
καλά από νοστιμιά και μεράκι. Ενός λαού που έχει καταφέρει να κάνει την ιστορία
και την κουλτούρα του, γεύση και απόλαυση για κάθε ουρανίσκο.

Τετράγωνη Μπουγάτσα με κρέμα

Είναι το γάλα, το βούτυρο και η θεϊκή 
βανίλια που κάνουν τη διαφορά. Είναι ο 
τρόπος που το χειροποίητο φύλλο από 
τις Σέρρες αγκαλιάζει με τη συννεφένια 
του υφή την παραδεισένια κρέμα. Και 
για το τέλος; Κανέλα! 

Τετράγωνη Πίτα Καισαρείας

Τι έχουμε αν βάλουμε μαζί τη 
μοναδική οξύτητα του παραδοσιακού 
Παστουρμά από μοσχάρι και την 
γευστική υπεροχή της πιο χυμώδους 
Γραβιέρας. Ναι, καλά το καταλάβατε. 
Μαγεία!

Τετράγωνη Μεσογειακή με 18 
διαφορετικά λαχανικά και βότανα

Veggie δύναμη εν δράσει! Ένας υπέροχος 
κήπος γεμάτος  από 18 διαφορετικά 
λαχανικά, βότανα, αγνότητα και 
τραγανότητα. Μια μπουκιά  νοστιμιάς με 
όλα τα όμορφα δώρα που η Ελληνική 
φύση προσφέρει. 
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Γεύση παράδοσης!

Από το 1970 και για δύο γενιές μέχρι σήμερα, η εταιρεία Δωρικόν με σεβασμό 
στο γαστρονομικό χθες του τόπου, με φαντασία σε κάθε δημιουργία και με άρτια 
τεχνογνωσία, έχει ενώσει όλα τα αρώματα μιας μακραίωνης παράδοσης με τις 
υψηλές απαιτήσεις του σήμερα για αυθεντικές γεύσεις, ποιότητα και διαρκή εξέλιξη 
σε κάθε παρεχόμενη υπηρεσία.  

Γεύση καινοτομίας!

Με έμπνευση τις πρακτικές καθημερινές ανάγκες των πελάτων μας, η εταιρεία 
Δωρικόν εκτός από υψηλή ποιότητα σε κάθε προϊόν, παρέχει και μια αποκλειστική 
πατέντα στο κόψιμο κάθε πίτας που μεταμορφώνει ριζικά την σημαντική φάση 
του σερβιρίσματος. Οι πίτες Δωρικόν προσφέρονται τέλεια κομμένες από την 
κατασκευή τους, κάνοντας έτσι το ψήσιμο και τον τεμαχισμό τους μια ιδιαιτέρως 
εύκολη και ταχύτατη διαδικασία. 

Γεύση επαγγελματικής δυναμικής!

Η εμφάνιση του σύγχρονου brunch (breakfast – lunch) αλλά και η ανάγκη για 
δημιουργική διαφοροποίηση στο κλασικό πρωινό, φέρνει ξανά τις Ελληνικές πίτες 
στο προσκήνιο. Ο καινότομος τρόπος που ψήνονται και σερβίρονται οι αλμυρές 
και γλυκές πίτες Δωρικόν, τις κάνει να μην χάνουν ποτέ τη σπιτική τους νοστιμιά και 
να παρουσιάζονται σε κάθε πιάτο, μπουφέ και breakfast room, σαν ένα τραγανό 
αχνιστό κομμάτι Ελλάδας που δημιούργησε η γιαγιά στο χωριό και τελοιοποίησε ο 
εξειδικευμένος σεφ στο 5άστερο ξενοδοχείο. Ο αριστοτεχνικός τρόπος κοψίματος, 
ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες για άψογο μαζικό σερβίρισμα χωρίς να 
στερείται ούτε λίγη από την χειροποίητη εμφάνιση και νοστιμιά της πίτας. Αυτό, 
με λόγια απλά, μεταφράζεται σε ταχύτητα και σε οικονομία, κάθε φορά που θα 
προσφέρετε στους πελάτες  σας το εξαιρετικό αυτό έδεσμα.


