
 

Απεριτίφ / Apéritif 

 

Ορεκτικό / Entrée 

GR PAUL BOCUSE | ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ 

ΚΡΕΜΜΥΔΟΣΟΥΠΑ 

FR PAUL BOCUSE | SOUPE A L'OIGNON 

 

Κυρίως πιάτα / Plat(s) 

GR PIERRE TROIS GROS | ΣΟΛΟΜΟΣ ΜΕ ΛΑΠΑΘΑ 

FR PIERRE TROIS GROS | SAUMON A L'OSEILLE 

 

GR PAUL BOCUSE | ΦΡΙΚΑΣΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ 

ΜΟΡΧΕΛΕΣ 

FR PAUL BOCUSE | FRICASSEΕ DE VOLAILLE AUX 

MORILLES 

 

Επιλογή τυριών / Fromage(s) 

 

Επιδόρπιο / Dessert 

GR LE NOTRE | OPERA 

FR LE NOTRE | OPERA 

 

Τιμή / Prix / Price : 38€  

Μαθήματα Μαγειρικής 

Culinary Center & Cookery Club 

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 299, 

Αγιος Δημήτριος 17342 Αθήνα 

299 avenue Vouliagmenis 

Agios Dimitrios 17342 Athènes 

Κρατήσεις / Réservations:  

Τηλ / tél : 210-9882378 

www.mathimatamageirikis.gr  

Μαθήματα Μαγειρικής 

Σεφ: Νίκος Μακρυμίχαλος 
Chef : Nikos Macrymichalos 

Menu 2017 

Το πάθος του για ό,τι καταπιάνεται φάνηκε από την 

εφηβική ηλικία με τις διακρίσεις του στην ομάδα 

μπάσκετ του Πανελληνίου. Ωστόσο, το τελευταίο 

καλάθι έβαλε η μαγειρική, κερδίζοντας μια θέση στην 

καρδιά και στην ζωή του. Με πρώτες σπουδές στην 

Ελλάδα και συνέχεια στην Ferrandi,  Ecole Supérieure 

de Cuisine Française, σεμινάρια στον παγκοσμίου 

φήμης μάγειρα και ζαχαροπλάστη Yves Thuries και 

επαγγελματική εμπειρία στα μεγαλύτερα εστιατόρια 

της Γαλλίας, επιστρέφει στην Ελλάδα για να 

πραγματοποιήσει το μεγάλο του πάθος. Εργάζεται σε 

μερικά από τα πιο γνωστά εστιατόρια με γνώμονα την 

ανάδειξη της Ελληνικής Γαστρονομίας και την χρήση 

εποχικών προϊόντων στα μενού. Σήμερα βρίσκεται στα 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ εκπαιδεύοντας νέους 

μάγειρες, αλλά και επαγγελματίες ως βασικός Chef στα 

Εντατικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα, στο Πρόγραμμα 

διετούς φοίτησης (Culinary Arts Program) και στα 

μηνιαία τεχνικά μαθήματα. Mαζί θα εκπαιδευτείτε και 

θα δοκιμάσετε τις πιο εκλεπτυσμένες γεύσεις! Ο Νίκος 

Μακρυμίχαλος, επιπλέον συντονίζει, τεστάρει, 

δοκιμάζει και μαγειρεύει για εταιρείες και εστιατόρια. 

Φιλοσοφία του η απλότητα στην κουζίνα, η αυστηρότητα στις 

τεχνικές και ο εναρμονισμός των γεύσεων στα πιάτα. Το 

αγαπημένο γαλλικό παραδοσιακό πιάτο του σεφ: Το Cassoulet!  

 

Personnalité passionnée depuis son adolescence, il a été membre 

d’une grande équipe grecque de basketball (Panellinios). Néan-

moins, ce sera l’art culinaire qui marquera  le panier le plus im-

portant de sa vie. Formé d’abord en Grèce et puis à l’école fran-

çaise de gastronomie FERRANDI et à l’Ecole supérieure de cuisine 

française à Paris, il a suivi des séminaires auprès du grand chef de 

renom Yves Thuries  et a travaillé dans les plus grands restaurants 

de France. Il rentre ensuite en Grèce pour réaliser son rêve et 

travailler dans certains des plus grands restaurants avec pour 

objectif la mise en valeur de la gastronomie grecque et des re-

cettes à base de produits de saison. Aujourd’hui il, enseigne à 

l’école « Cours de cuisine ». Aussi, il coordonne, teste, goûte et 

cuisine pour des sociétés et des restaurants. Sa philosophie ? la 

simplicité de la cuisine, la rigueur des techniques et l’harmonie 

des saveurs. Son plat traditionnel français préféré : Le cassoulet ! 

http://www.mathimatamageirikis.gr
http://www.mathimatamageirikis.gr/el/spoudes/culinary-art-program
http://www.mathimatamageirikis.gr/el/apokleistikes-ypiresies/ti-einai-to-chefs-table

