
 

Απεριτίφ / Apéritif 

Domaine Kuentz Bas - Riesling Tradition 2013, Alsace, France 

GR Welcome: μους φουά γκρά, μαρμελάδα σύκο 

FR Mousse de foie gras et marmelade de figue 

 

Ορεκτικό / Entrée / Starter 

GR Κρεμμυδόσουπα, Gruyere 

FR Soupe à l'oignon et au gruyère 

 

GR Τάρτα μανιτάρι, ανάμεικτη σαλάτα, vinaigrette dijon 

FR Tarte aux champignons, salade mixte, vinaigrette dijon 

 

Κυρίως πιάτα / Plat(s) / Main course(s) 

Chateau Bonnet «Rouge Reserve» - Merlot/Cabernet 

Sauvignon, 2011, France 

GR Μοσχαράκι μπουργκινιόν, λαχανικά 

FR Bourguignon de veau aux légumes  
 

Επιλογή τυριών / Fromage(s) / Cheese course 

GR Πλατώ τυριών 
FR Plateau de fromages 

 

Επιδόρπιο / Dessert 

Chateau Petit Vedrines Sauternes 2011 Sauternes & Barsac, 
Bordeaux, France  

GR κρεμ μπρουλέ CHEFI style 

FR Crème brûlée 

Τιμή / Prix / Price : 48€ 

Περικλέους 31, 15232 Χαλάνδρι Αθήνα / 

PERIKLEOUS 31 15232 Halandri Athènes 

 

Κρατήσεις / Réservations:  

Τηλ / tél : 210 6815774  

therestaurant@chefi.gr 

www.chefi.gr  

CHEFI  THE RESTAURANT 

Σεφ:  
Αλέξανδρος Κοσσυβάκης  

Alexandros Kossyvakis 

Menu 2017 

CHEFI The restaurant  

Έχοντας θητεύσει σε διάφορα εστιατόρια, ο Αλέξανδρος 

συνεργάστηκε ως head chef στην ομάδα της CHEFI – 

personal chef από το 2008 και έκανε το όνειρό του 

πραγματικότητα: έχτισε τη δική του ομάδα και 

δημιούργησε εξαιρετικές gourmet γεύσεις. Σήμερα ο 

Αλέξανδρος και η ομάδα του είναι μόνιμα στο 

εστιατόριο CHEFI όπου παντρεύει τις κουζίνες του 

κόσμου με τις τοπικές γεύσεις. Η Γαλλία είναι από τις 

αγαπημένες του χώρες και όταν τον ρωτάς να διαλέξει 

το αγαπημένο του πιάτο από τη γαλλική κουζίνα σε 

αφοπλίζει λέγοντας ότι: είναι σαν να ρωτάς τον Πικάσο 

ποιο είναι το αγαπημένο του χρώμα. 

 

Après une longue expérience dans divers restaurants, 

Alexandros intègre l’équipe de CHEFI en 2008 et réalise 

son rêve : il fonde son équipe et créé ses propres 

spécialités gastronomiques. Aujourd’hui, chef cuisinier 

du restaurant CHEFI, il marie les cuisines du monde aux 

saveurs locales. Alexandros est un grand francophile et 

quand on lui demande quel est son plat français préféré, 

il répond tout simplement : « c’est comme si on 

demandait à Picasso s’il a une couleur préférée ».  

mailto:therestaurant@chefi.gr
http://www.chefi.gr

