
 

Ορεκτικά / Entrées 
 

GR Γαλλική Κρεμμυδόσουπα με κρουτόν & Τυρί 
γκρατινέ  

FR Soupe à l’oignon aux petits croutons et Fromage 
gratiné  

 
GR Σαλάτα Νισουάζ με καπνιστή Πέστροφα 

Fr Salade Niçoise à la Truite fumée 
 

Κυρίως πιάτα / Plat(s)  
GR Ποπιέτα Γλώσσας με Λαχανικά ζουλιέν & σάλτσα 

γλυκιά Πιπεριάς 
FR Paupiette de sole à la julienne de Legumes & 

sauce aux Poivrons doux 
 
 

GR Σορμπέ Λάιμ 
FR Sorbet au citron vert 

 
GR Φιλέ Μινιόν με σάλτσα Μανιταριών Μορίγ / 

Πατάτα Ντοφινουάζ & Σπαράγγια Βουτύρου 
FR Filets mignons avec sauce aux champignons 

Morilles / Pommes de terre Dauphinoise & Asperges 
au Beurre fondu 

 
 

Επιλογή τυριών / Fromage(s) /  

GR Ψητό Μπρι με μαρμελάδα Σύκου 
FR Brie rôti à la marmelade de Figue 

 
 

Επιδόρπιο / Dessert 
GR Parfait Μαντολάτο με ελληνικό Μέλι, άρωμα 

Θυμαριού, φρούτα confit σε βάση από Biscuit 
Αμυγδάλου  

με καραμελωμένα Αμύγδαλα & σάλτσα Πορτοκαλιού 
FR Parfait au nougat avec du Miel Grec, parfumé au 

Thym sur une base d’ Almond Biscuit  
aux Amandes caramélisées et sauce à l'Orange 

 

Τιμή /Prix / Price : 65€ 

The Parliament NJV Athens Plaza Hotel 

2 Βασ. Γεωργίου Α, Πλ. Συντάγματος  

10564 Αθήνα  

2, rue Vas. Georgiou A’, Syntagma  

10564 Athènes 

 

Κρατήσεις / Réservations:  

Τηλ / tél : 210-3352400 

 

Σεφ : Νίκος Γιαννόπουλος 
Chef : Nikos Giannopoulos  

Menu 2017 

ROSEBUD 

Όταν έκανε τα πρώτα του βήματα στην μπριγκάντα των 

Γάλλων επικεφαλής Chef του ξενοδοχείου,  Le NJV 

Meridien τότε,  ούτε που του περνούσε από το μυαλό -

όπως λέει και ο ίδιος-  ότι χρόνια μετά θα ήταν εκείνος 

ο executive chef του Εστιατορίου Τhe Parliament. Ο  

Chef Νίκος Γιαννόπουλος έχει συνδέσει την 

επαγγελματική του πορεία με την γαστρονομική 

ιστορία του ξενοδοχείου. Όσο πειραματιζόταν με τα 

υλικά και μάθαινε τις τεχνικές, τόσο το ξενοδοχείο 

«μεγάλωνε» και «ωρίμαζε» εδραιώνοντας τη θέση του 

ως ένα από τα καλύτερα city hotels.  

Το αγαπημένο γαλλικό πιάτο του Chef είναι: Φιλέτο 

Γλώσσας A LA MEUNIERE με μανιτάρια 

Quand Nikos Giannopoulos faisait ses premiers pas dans 

la ‘brigade’ des chefs français de l’hôtel, Le NJV Meri-

dien à l’époque, il ne pensait jamais –comme il avoue lui

-même- que quelques années plus tard il sera lui le chef 

exécutif du Restaurant « The Parliament ». Le Chef Ni-

kos Giannopoulos a conditionné son parcours profes-

sionnel à l’histoire gastronomique de l’hôtel.  Il y prati-

quait l’art culinaire et ses techniques autant que l’hôtel 

grandissait et se fortifiait, consolidant ainsi sa position 

en tant qu’un des meilleurs city hôtels. 

Le plat français préféré du chef : Sole meunière aux 

champignons The Parliament NJVAthènes Plaza Hotel 

THE PARLIAMENT 

NJV ATHENS PLAZA Hôtel 


