
 

Απεριτίφ / Apéritif 

 

Ορεκτικό / Entrée / Starter 

GR Καπνιστό χέλι "brandade" με παντζάρι, χρένο, 

φρούτο του πάθους και βελόνες ελάτου τουρσί 

FR Brandade d’anguille fumée à la betterave, raifort, 

fruit de la passion et aiguilles de sapin au vinaigre  

 

GR Φουά γκρά PBJ, με φιστικοβούτυρο και ζελέ 

κεράσι 

FR Foie gras au beurre d’arachide et gelée de cerises 

 

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

GR Φιλέτο μπακαλιάρου ποσέ σε κονσομέ 

καραβίδας με πράσινα λαχανικά και μελισσόχορτο 

FR Filet de morue poché au consommé de 

langoustine, légumes verts et mélisse 

 

GR Αρνάκι με αγκινάρες, ελιές, αποξηραμένη τομάτα 

και σκόρδο κονφί 

FR Agneau aux artichauts, olives, tomates séchées et 

ail confit   

 

Επιλογή τυριών / Fromage(s) / Cheese course 

GR Τυρί Comté με φουντούκι και βερύκοκο 

FR Comté aux noisettes et abricots 

 

Επιδόρπιο / Dessert 

GR Ο Kύλινδρος, με ναμελάκα σοκολάτας Guanaja, 

φιστίκια και παγωτό καραμέλα-μίσο /Σοκολατάκια 

FR Le Cylindre, namelaka au chocolat Guanaja, 

arachide et crème glacée au caramel de miso /

Mignardises 

 

 

Τιμή /Prix / Price : 120€ 

Ξενοδοχείο InterContinental  

Συγγρού 89-93 Αθήνα 

Hotel Athenaeum InterContinental 

Syngrou 89-93 Athènes 

 

Κρατήσεις / Réservations:  

Τηλ / tél : +30 210-9206000 

www.intercontinental.com/athens 

PREMIERE 

Σεφ: Μιχάλης Νουρλόγλου 
Chef : Michalis Nourloglou 

Menu 2017 

Ο Μιχάλης Νουρλόγλου είναι chef και πατέρας 
δυο μικρών πανέμορφων κοριτσιών . Έχει 
υπάρξει chef του εστιατορίου Abovo στο οποίο 
βραβεύτηκε με τρεις χρυσούς σκούφους. 
Ασχολείται επαγγελματικά με τη μαγειρική για 14 
χρόνια και έχει περάσει από εμβληματικές 
κουζίνες της χώρας όπως της Σπονδής και του Πιλ 
Πουλ. Τώρα είναι ο chef του εστιατορίου Pre-
miere στο ξενοδοχείο Intercontinental, έχει την 
επιμέλεια του μενού της Φάρμας Μπράλου στο 
Κολωνάκι και του Borsalino bar στο κέντρο. 
Αγαπημένο του γαλλικό πιάτο είναι το φουα γκρα 
σε όλες του τις εκδοχές. 
 
Michalis Nourloglou est Chef et père de deux 
belles petites filles. Auparavant chef du restau-
rant « Abovo », lauréat de 3 Toques d’or. 14 ans 
dans le domaine de la restauration, il est passé 
par des cuisines emblématiques de la Grèce, telle 
Spondi et PitBull. Actuellement chef du restaurant 
PREMIERE de l’hôtel Intercontinental, il a égale-
ment sous ses auspices la Ferme Bralou à  
Kolonaki et le Borsalino bar au centre-ville. Son 
plat français préféré : le foie gras dans tous ses 
états. 

http://www.intercontinental.com/athens

