
 

Απεριτίφ / Apéritif 

GR Απεριτίφ - "Artisanal" Vermouth & Tonic / 

«Εικονικές» τρούφες, crème fresh με λάδι τρούφας και 

"γλυφιτζούρι" foie gras ντυμένο με ζελέ πατζαριού 

FR Apéritif - "Artisanal" Vermouth & Tonic / Truffes 

"Fictives" accompagnés d' une crème fraîche parfumée 

à l'huile de truffe et "sucette" de foie gras enrobée de 

gelée de betterave 

 

Ορεκτικό / Entrée 

GR Σαλάτα Νισουάζ με φρέσκο τόνο σωτέ 

FR Salade niçoise au thon frais sauté 

 

Κυρίως πιάτα / Plat(s) 

GR Μπούτι πάπιας confit à l' orange με σπανάκι και 

γαλλικές πατάτες 

FR Confit de canard à l' orange accompagné 

d’épinards et de pommes de terre rattes 

 

Επιλογή τυριών / Fromage(s) 

GR Roquefort με τσιπς από παντζάρι, φρέσκα 

φραμπουάζ και πουρέ guava 

FR Roquefort, pétales de betteraves, framboises 

fraîches et purée de guava 

 

Επιδόρπιο / Dessert 

GR Όπερα 

FR Opéra 

 
Τιμή /Prix / Price : 50€ 

Ζηρίνη 2, Κηφισιά  

2 Zirini Kifisia 

 

Κρατήσεις /Réservations:  

Τηλ / tél : 210-8086111 

www.artisanal.gr  

Artisanal Lounge & Gardens  

Σεφ: Δημήτρης Δημητριάδης 
Chef : Dimitris Dimitriadis  

Menu 2017 

Ξεκίνησε να δουλεύει δίπλα στον Γιάννη Μπαξεβάνη στο 

εστιατόριο Χύτρα (1 αστέρι Michelin). Επίσης, έχει 

εργαστεί σε γαλλικές κουζίνες, όπως με τον Jacques Chi-

bois (2 αστέρια Michelin) και με τον Alain Parodi (1 

αστέρι Michelin), και στο εστιατόριο Noma (2 αστέρια 

Michelin). Τα τελευταία δύο χρόνια είναι chef στο 

εστιατόριο Artisanal. Το αγαπημένο του γαλλικό 

παραδοσιακό πιάτο: Pot- au-feu. 

 

Il a commencé à travailler aux côtés de Giannis Baxeva-

nis, au restaurant « Chytra » (1 étoile Michelin). Ensuite, 

il a travaillé dans des cuisines françaises, avec Jacques 

Chibois (2 étoiles Michelin) et Alain Parodi (1 étoile Mi-

chelin), ainsi qu’au restaurant Noma (2 étoiles Michelin). 

Les deux dernières années il est le chef du restaurant 

Artisanal. Son plat traditionnel français préféré : Pot- au-

feu. 

Artisanal Lounge & Gardens  

http://www.artisanal.gr

