
 

Απεριτίφ / Apéritif 
GR Μύδια και σαλιγκάρια μαγειρεμένα με βούτυρο σε 

τραγανή μίνι  μπαγκέτα 
FR Moules et escargots au beurre sur mini-baguette 

croustillante 
 

Ορεκτικό / Entrée 
GR Ορεκτικό της θάλασσας : Πατάτες καρότα πράσο 

γαρίδες με σος μπουγιαμπέσας 
FR Entrée marine : crevettes aux pommes de terre, 

carottes et poireaux, sauce bouillabaisse  
 

GR Ορεκτικό της γής: Σπιτικό ζαμπονάκι με γλυκόξινο 
κοκκινολάχανο, μήλο, μαγιονέζα εστραγκόν 

FR Entrée du terroir : jambon fait maison, chou rouge 
aigre-doux, pomme, mayonnaise, estragon  

 
Κυρίως πιάτα / Plat(s) 

GR Κυρίως της θάλασσας: Λαυράκι σε κουρκούτι με 
ρεβύθια και ταρταρ σε κρέμα από ρεβύθι 

FR Plat de mer : Bar en tempura, pois chices et tartare 
sur une crème de pois chice 

 
GR Κυρίως της γης: Μοσχαράκι μπρεζέ με μανιτάρια, 

αρακά και σπαράγγια 
FR Plat du terroir : veau braisé aux champignons, aux 

pois verts et aux asperges  
 

Επιλογή τυριών / Fromage(s) / Cheese course 
 

Επιδόρπιο / Dessert 
GR Από το Παρίσι στην Κέρκυρα 

FR De Paris à Corfu  
 
 

Τιμή /Prix / Price 40: € 

Πλατεία Σκαραμαγκά 13,  

49100 Κέρκυρα  

Sq.Skaramagka 13, 49100 Corfou 

 

Κρατήσεις / Réservations:  

Τηλ / tél : 26610 28680 

www.facebook.com/pomodorocorfu  

Pomo d'Oro Corfu  

Σεφ: Αριστοτέλης- Sebastian Μέγκουλας 
Chef : Aristote-Sebastian Megoulas 

Menu 2017 

Ο Αριστοτέλης Μέγκουλας γεννήθηκε στο Παρίσι, 

μεγάλωσε στον Πειραιά, σπούδασε Οικονομικά 

στη Μπολόνια για να τον κερδίσει στο τέλος η 

μαγειρική και η Κέρκυρα. Έχοντας εικόνες από τα 

μέρη που έχει ζήσει αλλά και από τις διαφορετικές 

ρίζες της οικογένειάς του και με γνώμονα την 

αγάπη του για την Κέρκυρα και τα τοπικά 

προϊόντα, ο Αριστοτέλης δίνει ένα καθαρά δικό 

του στίγμα στις γαστρονομικές συνήθειες του 

τόπου παντρεύοντας την αστική κουζίνα με τοπικά 

προϊόντα αλλά και την πολυπολιτισμική ταυτότητά 

του.  

Aristotelis Megkoulas est né à Paris, a grandi au 

Pirée (Grèce), a fait des études d’économie à Bo-

logne (Italie) pour être enfin séduit par la cuisine et  

par l’île de Corfou. Inspiré par les différents lieux 

qu’il a connu, par les différentes racines de sa fa-

mille, ainsi que par son amour pour Corfou et les 

produits locaux, Aristotelis sa propre version aux 

habitudes gastronomiques de la région, en mariant 

la cuisine de la ville aux produits locaux, mais aussi 

à son identité multiculturelle. 

POMO D’ORO  

CORFU 

http://www.facebook.com/pomodorocorfu

