
 

 

Απεριτίφ / Apéritif 

 

Ορεκτικό / Entrée 

GR Ταρτάρ λαβράκι με μεσογειακά αρωματικά και 

εσπεριδοειδή 

FR Tartare de bar aux saveurs méditerranéennes et 

aux agrumes 

 

GR Ρεβύθια με χταπόδι, κάπαρη και λιαστή τομάτα 

FR Pois chiches secs aux poulpes, câpres et tomates 

séchées 

 

 

Κυρίως πιάτα / Plat(s) 

GR Φαγκρί ψητό με πατάτες παριζιέν σε ζωμό 

θαλασσινών αρωματισμένο με σαφράν 

FR Dorade rôtie aux pommes parisiennes préparées 

dans un bouillon de fruits de mer parfumé au safran 

 

Επιλογή τυριών / Fromage(s) 

GR Πιάτο τυριών με τομάτα κονφί 

FR Plateau de fromages et tomates confites 

 

Επιδόρπιο / Dessert 

GR Μους σοκολάτα με σάλτσα καραμέλας και tuile 

φουντούκι 

FR Mousse au chocolat, sauce caramel et tuile aux 

noisettes 

 

Τιμή / Prix / Price : 35€ 

Πλαταιών 15, 10435 Κεραμεικός, Αθήνα / 

Plataion 15, 10435 Kerameikos Athènes 

 

Κρατήσεις /Réservations:  

Τηλ / tél : 210-3462983 

http://www.athirirestaurant.gr  

Athiri Restaurant  

Σεφ: Αλέξανδρος ΚΑΡΔΑΣΗΣ 
Chef : Alexandros Kardasis  

Menu 2017 

Ο Αλέξανδρος Καρδάσης γεννήθηκε το 1976 στον Πειραιά. Ξεκίνησε να δουλεύει ως μάγειρας σε ηλικία 20 ετών. 
Σταθμός στην μαγειρική του πορεία υπήρξαν ο Χριστόφορος Πέσκιας, κοντά στον οποίο εργάστηκε πρώτα στο 
'Balthazar' και στη συνέχεια στο '48', καθώς και η εξάμηνη πρακτική του στο  'Atelier de Joël Robuchon' στο Παρίσι. Το 
2004 άνοιξε το δικό του εστιατόριο, το 'Αθήρι' που από το 2007 μέχρι και σήμερα λειτουργεί στον Κεραμεικό. Το 
'Αθήρι' βραβεύτηκε από τον οδηγό Michelin με το βραβείο Bib Gourmand. Αγαπημένο γαλλικό πιάτο του σεφ: confit 
de canard. 
 
Né en 1976 à Pirée, il commence sa carrière de cuisinier à 20 ans. Grandes étapes dans sa carrière sa collaboration 
avec le chef chypriote Christoforos Peskias aux restaurants grecs « Balthazar » et « 48 » et puis son stage semestriel à l’ 
« Atelier » de Joël Robuchon à Paris. En 2004, il ouvre son propre restaurant « Athiri », lequel, depuis 2007, il accueille 
ses clients à Kerameikos (Athènes). Un temps étoilé Michelin, « Athiri »  détient toujours un prétendu sésame, le Bib 
gourmand. Le plat français préféré du Chef: Le confit de canard. 


