
 

Απεριτίφ / Apéritif 

 

Ορεκτικό / Entrée / Starter 

GR Αυγό à la coque με δύο τρόπους ψησίματος  

FR Œuf à la Coque en deux cuissons  

 

GR Φουά γκρα τηγανητό με καραμελωμένα αντίδια και 

χυμό από banuyls 

FR Foie gras poêlé aux endives caramélisées et au jus de 

banuyls 

 

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

GR Μπακαλιάρος ημιαλατισμένος κι ημίλιαστος με 

μικρά ημίλιαστα λαχανικά, λευκά φασόλια και 

μαρμελάδα λεμόνι 

FR Cabillaud mi-salé et mi-confit aux petits légumes 

confits, haricots blancs et confiture de citron 

 

GR Φραγκόκοτα γεμιστή, το φιλέτο της με μαύρη 

τρούφα και το μπούτι σε μπαλοτίνα. Πατάτες ρισολέ, 

λαρδί και giroles 

FR Pintade farcie, son filet à la truffe noire et sa cuisse en 

ballotine. Pommes de terre rissolées, poitrine fumée et 

girolles  

 

Επιλογή τυριών / Fromage(s) / Cheese course 

GR Roquefort/Camembert/Τυρί Πυρηναίων ή Fromage 

Blanc 

FR Roquefort/Camembert/Fromage des Pyrénées ou 

Fromage Blanc 

 

Επιδόρπιο / Dessert 

GR Pain Perdu με κόκκινα φρούτα / Κύλινδροι από 

οπαλίνα γεμισμένοι με κρέμα από φουντούκι πάνω σε 

γκανάζ και παγωτό σοκολάτα  

FR Pain perdu aux fruits rouges / Cylindre d’opaline aux 4 

épices, fourré à la crème de noisette sur lit de ganache et 

glace au chocolat Caraïbe 

Τιμή /Prix / Price : 55€ 

Σκουφών 4, Παλιά Πόλη Χανίων 

Κρήτη 73131 

Skoufon 4, 73100 La Canée 

 

Κρατήσεις / Réservations:  

Τηλ / tél : 28210 86386 

www.serenissima.gr  

Serenissima Restaurant  

Σεφ: Ιωσήφ Πετρώφ 
Chef : Iosif Petrof 

Menu 2017 

Ύστερα από 2 έτη σπουδών στην Σχολή Τουριστικών 
Επαγγελμάτων ο Ιωσήφ Πετρώφ συνέχισε τις σπουδές 
του για άλλα 3 συναπτά έτη στην περίφημη σχολή Insti-
tut Paul Bocuse αποκτώντας τον τίτλο σπουδών Arts 
Culinaires et Management de la Restauration. Δούλεψε 
στα περίφημα εστιατόρια της Λυών, όλα βραβευμένα 
με αστέρια Michelin, Leon de Lyon 2*, Gourmet de Seze 
1*, Paul Bocuse 3*, Trois Domes Sofitel Lyon Bellecour 
1*, Mere Brazier Mathieu Viannay , αλλά έκανε επίσης 
κι ένα πέρασμα από το Λονδίνο στο L' Atelier de Joel 
Robuchon 1*. Τα τελευταία χρόνια ζει κι εργάζεται στα 
Χανιά ως καθηγητής σε δημόσια και ιδιωτική σχολή 
καθώς επίσης κι ως chef στο εστιατόριο του 
ξενοδοχείου Serenissima Boutique Hotel (5*). Το 
αγαπημένο γαλλικό παραδοσιακό πιάτο του σεφ είναι 
το Quenelle de Brochet sauce Nantua. 
 
Après deux années d’études à l’Ecole supérieure des 
métiers touristiques, Joseph Petrof a continué sa forma-
tion au fameux Institut Paul Bocuse où il a obtenu le di-
plôme d’Arts Culinaires et Management de la Restaura-
tion. Il a ensuite travaillé dans les grands restaurants 
lyonnais, tous  étoilés par le Guide Michelin : Leon de 
Lyon 2*, Gourmet de Seze 1*, Paul Bocuse 3*, Trois 
Domes Sofitel Lyon Bellecour 1*, Mere Brazier Mathieu 
Viannay , et ensuite à Londres à L' Atelier de Joel Robu-
chon 1*. Cers dernières années il vit à La Cannée (Crète), 
et est professeur dans des écoles publiques et privées, 
ainsi que le chef du restaurant de l’hôtel Serenissima 
Boutique Hotel (5*). Son plat traditionnel français : Que-
nelle de brochet sauce Nantua. 

http://www.serenissima.gr

