
 

Απεριτίφ / Apéritif 

GR Καναπεδάκια Ταπενάντ με Πατέ Πάπιας 

FR Canapé de tapenade et pâté de canard 

EN Canapes tapenade and duck pate 

 

Ορεκτικό / Entrée / Starter 

GR Ratatouille με μπεσαμέλ γιαουρτιού και λάδι 

βασιλικού 

FR : Ratatouille à la béchamel de yaourt et l’huile de 

basilic 

EN Ratatouille with yogurt bechamel and basil oil 

 

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

GR Καρμπονάντ Βοδινού με μπεσαμέλ γιαουρτιού και 

λάδι βασιλικού 

FR : Carbonnade de bœuf à la béchamel de yaourt et 

l’huile de basilic 

EN Beef Carbonade Flamande with Aligot and vichy 

carrots  

 

GR Αρνάκι Ναβαρέν 

FR : Navarin d’agneau 

EN Navarin of Lamp 

 

Επιλογή τυριών / Fromage(s) / Cheese course 

GR Τομ της Σαβοΐας, Beaufort D'estive , Μπρί 

FR : Tomme de Savoie, Beaufort d’été, Brie 

EN Tommes, Beaufort, D'estives, Brie 

 

Επιδόρπιο / Dessert 

GR Πτί-πο κρέμας με μους πικρής σοκολάτας 

FR : Petits pots de crème à la mousse de chocolat noir 

EN Petit pot de creme with bitter chocolate mousse 

 

Τιμή /Prix / Price : 50€  

Ηφαίστου 2 10555 Αθήνα  

Ifestou 2 10555 Athènes 

 

Κρατήσεις /Réservations:  

Τηλ / tél : 210 3210006 

www.three-sixty.gr   

360 degrees  

Chef : Ioannis Patsopoulos  
Σεφ: Ιωάννης 
Πατσόπουλος 

Menu 2017 

Ο Ιωάννης Πατσόπουλος, είναι 35 χρονών και αποφοίτησε ως Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης από το ΙΕΚ “Le 
Monde” το έτος 2004. Έχοντας εργαστεί σε διάφορους τομείς της εστίασης όπως  ξενοδοχεία (The Margi House 
ως ‘Α Μάγειρας), εποχικά εστιατόρια (Camares Mykonos ως Σου  Σεφ), catering (Thousand Flavors ως Σεφ),  το 
2012 είχε τη χαρά και την τιμή να επιμεληθεί τον κατάλογο και τη λειτουργία της κουζίνας του 360 Degrees Res-
taurant μέχρι και σήμερα.   Το αγαπημένο του γαλλικό παραδοσιακό πιάτο είναι η κρεμμυδόσουπα.  
 
Ioannis Patsopoulos, 35 ans, diplômé d’art culinaire de l’Ecole de cuisine “Le Monde” en 2004. Après une riche 
expérience dans les différents secteurs de la restauration, chef de cuisine au restaurant de l’hôtel The Margi 
House, sous-chef au restaurant Camares sur l’île de Mykonos, chef d'équipe de catering au Thousand Flavors, 
c’est en 2012 qu’il rejoint le restaurant 360 Degrees comme chef de cuisine. Son plat traditionnel français préfé-
ré : La soupe à l’oignon. 

Restaurant 360 degrees  

http://www.three-sixty.gr

