
 

Απεριτίφ / Apéritif 

 

Ορεκτικό / Entrée 

GR Γεμιστό Πόρτο Μπέλο με camembert και ratatouille 

λαχανικων 

FR Champignons Portobello au camembert et 

ratatouille de légumes 

 

GR Mesklan με ψητές πολύχρωμες πιπεριές ,μανιτάρια 

σωτε ,μαριναρισμένα 

FR Mesclun aux poivrons colorés rôtis, champignons 

marinés sautés 

 

 

Κυρίως πιάτα / Plat(s) 

GR Φιλέτο μηλοκόπι με αγγιναρες γεμιστές με μους 

πατάτας ,καρότα baby γλασσε και σάλτσα λεμονιου 

FR Filet d’ombrine aux artichauts pochés à la mousse de 

pomme de terre, carottes primeurs glacés et sauce 

citron  

 

GR Ποπιέτες γαλοπούλας γεμιστές με τυρί reblochon, 

Περουβιανό πουρέ ,cramble φουντουκιού και sauce 

bearnaise 

FR Paupiettes de dinde au reblochon, purée 

péruvienne, crumble aux noisettes et sauce béarnaise 

 

 

Επιλογή τυριών / Fromage(s) 

GR Gratine chèrve σε ταρτακι με κρέμα κολοκύθας και 

σιρόπι blueberries 

FR Tartines gratinées au chèvre, crème au potiron, sirop 

de myrtille 

 

 

Επιδόρπιο / Dessert 

GR Πύργος με qofrette patisserie ,πραλινα 

φουντουκιού και baton λευκής σοκολάτας 

FR Gâteau à la gaufrette pâtissière pralinée noisette et 

bâtonnets au chocolat blanc 

 

Τιμή /Prix / Price :40€  

Κανάρη 2, 55133 Θεσσαλονίκη  

Kanari 2, 55133 Thessalonique 

Κρατήσεις / Réservations :  

Τηλ / tél 2310.433100 

REMVI  

Σεφ: Σωκράτης Γασπαράτος 
Chef : Socrates Gasparatos 

Menu 2017 

Τεχνικός μαγειρικής τέχνης (chef), απόφοιτος της 

Κρατικής Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος,, 

ευρωπαϊκή κατάρτιση για το ελαιόλαδο και το 

κρασί στην Umbria της Ιταλίας. Chef σε εστιατόριο 

θαλασσινών τα «40 κύματα», chef στην κοσμική 

ταβέρνα «Ανατολή», chef στο εστιατόριο « 

Χάλαρο». Σήμερα είναι chef στο εστιατόριο Ρέμβη 

- Remvi Cafe Bar Restaurant. Το αγαπημένο του 

γαλλικό παραδοσιακό πιάτο είναι το "Ratatouille". 

 

Diplômé d’études culinaires et de l’Ecole nationale 

des métiers de la viande, il a suivi une formation 

européenne sur l’huile d’olive et le vin à Ombrie en 

Italie. Chef du restaurant de poissons et fruits de 

mer « 40 vagues », chef du restaurant 

« l’Anatolie », puis chef du restaurant « Chalaro ». 

Aujourd’hui, il est le chef de l’établissement Remvi 

Cafe Bar Restaurant. Son plat français préféré : la 

ratatouille  


