
 

Απεριτίφ / Apéritif 

Ορεκτικό / Entrée 

GR Mιλφέιγ απο σπανάκι , αρωματικά χόρτα και 

αρσενικό τυρί Νάξου 

FR Millefeuille d’épinards, fines herbes et fromage 

‘arseniko’ de l’île de Naxos 

 

Κυρίως πιάτα / Plat(s) 

GR Μανιτάρια και δαμάσκηνα ,σιγομαγειρεμένα σε 

σάλτσα κόκκινου κρασιού και πουρές γλυκοπατάτας 

FR Champignons et prunes cuits doucement dans une 

sauce en vin rouge et purée de pomme de terre 

douce 

 

Επιλογή τυριών / Fromage(s) 

GR Γιδοτύρι Νάουσας με πιπέρια 

FR Fromage de chèvre aux poivres, de la ville de 

Naoussa 

 

Επιδόρπιο / Dessert 

GR Σοκολατένιος πειρασμός ,σοκολατίνα με 

μπαχαρικά και τζίντζερ 

FR Tentation de chocolat, gâteau au chocolat aux 

épices et au gingembre 

 

Τιμή /Prix / Price : 30 € 

(συμπεριλαμβάνεται απεριτίφ / apéritif compris) 

Σκουφά 40 & Ομήρου 60 Αθήνα 

40, rue Skoufa & 60, rue Omirou Athènes 

 

Κρατήσεις / Réservations:  

Τηλ / tél : 210 3392370 

www.rosebud.gr  

ROSEBUD 

Σεφ: Νίκος Γαϊτάνος 
Chef : Nikos Gaitanos 

Menu 2017 

ROSEBUD 

Ο Νίκος Γαϊτάνος, είναι αποκλειστικά σεφ 
χορτοφαγίας με προϋπηρεσία σε όλα τα vegetarian/
vegan εστιατόρια της Αθήνας,  ενώ τα τελευταία 
τρία χρόνια είναι σεφ στο Rosebud.  Επιπλέον 
εργάζεται ως guest chef στο εστιατόριο "Goji 
Vegetarian Cafe" στο York της Αγγλίας, έχει 
συνεργαστεί με τα εστιατόρια Organic for the 
people, Norman's coah n horsres και Vegan hippo 
στο Λονδίνο και έχει δημιουργήσει  το χορτοφαγικό 
μενού στο ξενοδοχείο Holiday Inn του Camden. 
Τέλος, είναι ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας 
greenchef.gr, της πιο δημοφιλούς χορτοφαγικής 
ιστοσελίδας στην Ελλάδα. » 
 

Nikos Gaïtanos est un chef de cuisine exclusivement 

végétarienne, ayant une expérience dans tous les 

restaurants végétariens ou véganes d’Athènes. Les 

trois dernières années il est le chef du restaurant 

« Rosebud ». Il collabore également en tant que 

« guest chef » au restaurant "Goji Vegetarian Cafe" à 

York (Grande Bretagne), et auparavant avec les res-

taurants Organic for the people, Norman's coah n 

horsres et Vegan hippo à Londres. Il est à l’origine 

du menu végétarien de l’Hôtel Holiday Inn de Cam-

den (Londres). Enfin, il est le propriétaire du site in-

ternet greenchef.gr, le site internet végétarien par 

excellence en Grèce.  

http://www.rosebud.gr

