
 

Απεριτίφ / Apéritif 

GR Απεριτίφ συνοδεία Amuse-Bouche 

FR Apéritif et Amuse-Bouche 

 

Ορεκτικό / Entrée  

GR Τάρτα μανιταριών με μπέικον, λιαστή ντομάτα σε 

φυλλώδη λαχανικά με vinegraitte 

FR Tarte aux champignons, lardons et tomates séchées 

sur des feuilles de légumes, sauce vinaigrette 

 

Κυρίως πιάτα / Plat(s)  

GR Entre- côte Lyonnaise γκρατινέ με γραβιέρα, πατάτες 

baby με μουστάρδα Dijon, Τοματίνια κονφί με φρέσκα 

μυρωδικά, Σπαράγγια πράσινα 

FR Entre- côte lyonnaise gratinée au gruyère, pommes de 

terre primeurs à la dijonaise, tomates cerises confites aux 

herbes fraîches, asperges vertes aux noisettes 

 

 

Επιλογή τυριών / Fromage(s)  

GR Camembert με μαρμελάδα βατόμουρο 

FR Camembert à la confiture de framboise 

 

Επιδόρπιο / Dessert 

GR Εκλαίρ με λευκή σοκολάτα, κρέμα μαστίχας και 

φράουλες 

FR Eclair au chocolat blanc, crème parfumée au «mastic», 

fraises  

 

Τιμή /Prix  : 31 € 

Ξενοδοχείο Mediterranean Palace 

Σαλαμίνος 3 & Καρατάσου 

54626, Θεσσαλονίκη 

Mediterranean Palace Hotel 

Salaminos 3 & Karatassou  

54626 Thessalonique 

Κρατήσεις / Réservations :  

Τηλ / Τél :  

2311 240.400 / 2310 552.554 

www.mediterranean-palace.gr 

Diplomatico  

Σεφ: Κωνσταντίνος Κούρος 
Chef : Constantinos Kouros 

Menu 2017 

Απόφοιτος της Σ.Τ.Ε. Αναβύσσου, έτος 1985. Έχει 

εργαστεί μεταξύ άλλων στα ξενοδοχεία Robinson 

Club Κυλλήνη, Ξενοδοχείο Πεντελικόν, Sani Resort. 

Έχει διδάξει μαγειρική τέχνη στα ΙΕΚ ΞΥΝΗ επί 10 

χρόνια έως το 2015.Εργάζεται στο ξενοδοχείο 

Mediterranean Palace από το 1998, ως sous-Chef 

και πλέον ως Chef .Εχει συνεργαστεί με 

αξιόλογους Chef, οι οποίοι του μετέδωσαν το 

πάθος τους για την μαγειρική και αυτό προσπαθεί 

να μεταδώσειμε την σειρά του στους συνεργάτες 

του. Αγαπημένο γαλλικό παραδοσιακό πιάτο του 

Σεφ: Μοσχαράκι  bourguignon! 

 

 

 

 

Diplômé de l’Ecole culinaire d’Anavyssos (Grèce) en 1985. 

Après être passé par de grands hôtels, dont Robinson Club 

Killini, Hôtel Pentelikon , Sani Resort. il intègre la cuisine 

de l’hôtel Mediterranean Palace en 1988 en tant que sous

-chef et à présent en tant que Chef. Professeur d’art culi-

naire à l’Institut grec Xini pendant 10 ans, il a collaboré 

avec de grands chefs qui ont transmis leur passion pour la 

cuisine, et c’est ce qu’il souhaite transmettre à son tour à 

ses collaborateurs. Plat traditionnel préféré du chef: veau 

bourguignon. 

http://www.mediterranean-palace.gr

