
 

Απεριτίφ / Apéritif 

 

Ορεκτικό / Entrée / Starter 

GR Pot-au-feu αρωματισμένη με άχυρο και αυγό 

ορτυκιού 

FR Pot-au-feu parfumé au foin accompagné d’oeufs 

de caille et de légumes d’hiver 

 

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

GR Bourguignon από φουα γκρά με αφρό από 

κάστανο 

FR Foie gras bourguignon et mousse aux marrons  

 

GR Τούρτα από φραγκόκοτα 

FR Tourte de canette aux panais 

 

Επιλογή τυριών / Fromage(s) / Cheese course 

GR Comté 24 μηνών με τάρτα από αχλάδι 

FR Comté 24 mois, tarte tatin aux poires 

 

Επιδόρπιο / Dessert 

GR Τα εσπεριδοειδή 

FR Les Agrumes 

 

GR Η δική μου εκδοχή στην black forest 

FR Ma version de forêt noire 

 
Τιμή / Prix / Price : 70€ 

Διοχάρους 27, 16121 Αθήνα / 27  

Diocharous 16121 Athènes  

 

Κρατήσεις /Réservations:  

Τηλ / tél : 210- 7228812 

www.ctc-restaurant.com  

CTC urban Gastronomy  

Σεφ: Αλέξανδρος Τσιοτίνης 
Chef : Alexandros Tsiotinis  

Menu 2017 

CTC urban Gastronomy  

Παρόλο το νεαρό της ηλικίας του, η επαγγελματική 
σταδιοδρομία του Αλέξανδρου είναι εντυπωσιακή 
αφού είχε την ευκαιρία να εργαστεί σε μερικά από τα 
πλέον αναγνωρισμένα εστιατόρια στον κόσμο. Εκεί είχε 
την ευκαιρία να θητεύσει στο πλάι τεράστιων μορφών 
στο χώρο της παγκόσμιας γαστρονομίας, μεταξύ των 
οποίων ο Alain Passard, η Hélène Darroze, ο Eric Fre-
chon και ο Pascal Barbot. Στον Αλέξανδρο αρέσει να 
παρομοιάζει τη μαγειρική με τη ζωγραφική. Όντας 
λάτρης των χρωμάτων, παραλληλίζει ένα άδειο πιάτο 
με έναν λευκό καμβά ο οποίος αναμένει να γεμιστεί με 
ιδιοφυΐα. Για εκείνον το φαγητό μοιάζει με ένα ταξίδι. 
Με τις δημιουργίες του στοχεύει να προσελκύσει τους 
«καλεσμένους» του, όπως προτιμά να αποκαλεί τους 
πελάτες του CTC, σε ένα γαστριμαργικό ταξίδι όπου τα 
αρώματα, οι υφές και οι γεύσεις εναλλάσσονται 
αρμονικά και ασύστολα. Αγαπημένο γαλλικό πιάτο του 
σεφ μας είναι Η κλασσική κρεμμυδόσουπα 
 
Malgré son jeune âge, le parcours professionnel 

d’Alexandros est exceptionnel, puisqu’il a déjà eu l’occa-

sion de travailler dans certains des meilleurs restaurants 

du monde, aux côtés de grands chefs étoilés, dont Alain 

Passard, Hélène Darroze, Eric Frechon et Pascal Barbot. 

Passionné de peinture, Alexandros, compare le plat vide 

à un canevas vierge qui n’attend que d’être trempé dans les cou-

leurs. Pour lui, manger c’est voyager. Son objectif est d’offrir à ses 

« invités », comme il aime appeler les clients du CTC, un voyage 

gastronomique où les parfums, les textures et les goûts s'alternent 

harmonieusement et sans vergogne. Plat français préféré du chef : 

La soupe à l’oignon traditionnelle. 


