
 

Απεριτίφ / Apéritif 
 

Ορεκτικό / Entrée / Starter 
GR ΣΟΥΠΑ ΒΕΛΛΟΥΤΕ ΜΕ ΠΡΑΣΣΟ 

FR Vichyssoise 
 
 

Κυρίως πιάτα / Plat(s) / Main course(s) 
GR Μπριαμ , Ratatouille , ΛΕΥΚΟ ΚΡΑΣΙ FORTANT 

SAUVIGNON BLANC 
FR Ratatouille, Fortant Sauvignon blanc 

 
GR Μοσχαράκι Μπουργκινιον ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΑΣΙ FORTANT 

CABERNET SAUVIGNON 
FR Boeuf Bourguignon, Fortant Cabernet Sauvignon 

 
 

Επιλογή τυριών / Fromage(s) / Cheese course 
GR ΜΠΛΕ ΤΥΡΙ ΩΡΙΜΑΣΜΕΝΟ , ΕΜΜΕΝΤΑΛ ΚΑΝΤΟΡΕΛ , 

ΜΠΡΙ ΜΑΜΠΕΡΤ 
FR Fourme d'Ambert, Emmental Cantorel Brie Maubert 

 
 

Επιδόρπιο / Dessert 
GR ΜΟΥΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ , VEUVE PELLETIER & FILS 

FR Mousse au chocolat , Veuve Pelletier & Fils 
 
 

Τιμή /Prix / Price :25 € 

Τσαμαδού 4, 24001 Πύλος Μεσσηνίας 

Tsamadou 4, 24001 Pylos Messénie 

 

Κρατήσεις / Réservations:  

Τηλ / tél : 27230 23133 

http://www.pylosposeidonia.gr 

Poseidonia Café Restaurant  

Σεφ: Παναγιώτης Διακουμής 
Chef : Panagiotis Diakoumis 

Menu 2017 

Ο  σεφ της Ποσειδωνίας τα τελευταία 6 χρόνια, 
Παναγιώτης Διακουμής , ξεκίνησε την καριέρα του 
μια δεκαπενταετία πίσω  έχοντας τελειώσει της 
σπουδές του στην CHEF D’ ŒUVRE. Ξεκίνησε να 
εργάζεται δίπλα σε επιφανείς σεφ από μικρές 
επιχειρήσεις έως 5*ξενοδοχεία παίρνοντας 
εμπειρίες και ιδέες από διάφορα πόστα της 
κουζίνας .Τα τελευταία χρόνια ως υπεύθυνος σεφ 
του Ποσειδωνία ξεδίπλωσε το ταλέντο του και 
ανήγαγε την ελληνική κουζίνα σε κάτι το 
διαφορετικό πάντα πιστός στις παραδόσεις των 
τοπικών συνταγών και προϊόντων.Το αγαπημένο 
του πιάτο της γαλλικής κουζίνας είναι η κόντρα 
μπριζόλα σε κρούστα μουστάρδας και πιπεριών 
συνοδεία λαχανικών. 

Chef de ‘Posidonia’ ces six dernières années, Panagiotis Diakoumis, a débuté sa carrière il y a 15 ans, après des 
études à l’école culinaire « Chef d’œuvre ». Il s'est forgé une solide expérience après de nombreuses années de 
travail près de chefs renommés, en passant des petites entreprises à des hôtels cinq étoiles où il exerça dans tous 
les postes de la cuisine. En tant que chef de Posidonia, il a développé son talent et s’est lancé à donner une nou-
velle image de la cuisine grecque tout en restant fidèle aux traditions des recettes et produits locaux. Son plat fran-
çais préféré : Entrecôte en croûte de moutarde et de poivrons, accompagné de légumes. 


