
 

Απεριτίφ / Apéritif 

 
Ορεκτικό / Entrée / Starter 

GR Βελουτέ σούπα κολοκύθας με κατσικίσιο τυρί 
Chèvre 

FR Velouté de potiron au chèvre 
 

GR Μανιτάρια Provençale 
FR Champignons à la provençale 

 
 

Κυρίως πιάτα / Plat(s) / Main course(s) 
GR Escalope χοιρινά με κονιάκ και σύκα 

FR Escalopes de porc au cognac et aux figues  
 
 

GR Μοσχάρι blanquette με μανιτάρια 
FR Blanquette de veau aux champignons 

 
Επιλογή τυριών / Fromage(s) / Cheese course 

GR Plateau γαλλικών και ελληνικών τυριών 
FR Plateau de fromage français et grec 

 
Επιδόρπιο / Dessert 

GR Profiteroles au chocolat 
FR Profiteroles au chocolat 

 
Τιμή /Prix / Price : 24  

Χαριλάου Τρικούπη 11 

30200 Μεσολόγγι  

Charilaou Trikoupi 11 

30200 Missolonghi 

 

Κρατήσεις / Réservations:  

Τηλ / tél : 26310 55571 

www.facebook.com/avant.garde  

Avant Garde  

Σεφ: Σπύρος Κιτσινέλης 
Chef : Spiros Kitsinelis 

Menu 2017 

Ο Σπύρος Κιτσινέλης  γεννήθηκε και μεγάλωσε στο 

Μεσολόγγι. Σπούδασε Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης 

στην Αθήνα, στη σχολή “Le Monde”. Για δύο χρόνια 

μετά το πέρας των σπουδών συνεργάστηκε με 4 

συμμαθητές του για την οργάνωση και λειτουργία της 

κουζίνας του Nixon. Το 2008 επέστρεψε στο Μεσολόγγι 

όπου εργάστηκε στο εστιατόριο της φοιτητικής λέσχης 

του ΤΕΙ Μεσολογγίου αλλά και ως private chef. Το 2011 

οργάνωσε την κουζίνα και δημιούργησε τον κατάλογο 

του Avant Garde, μαγαζί στο οποίο εργάζεται έως και 

σήμερα ως head chef. Από το 2013 επιμελείται και την 

κουζίνα του Avant Garde Summer. Είναι υπεύθυνος του 

τμήματος Γαστρονομίας του γραφείου Τουριστικής 

Ανάπτυξης του Εμποροβιομηχανικού συλλόγου 

Μεσολογγίου.  

Το αγαπημένο γαλλικό πιάτο του σεφ: "Το αγαπημένο 

μου γαλλικό φαγητό είναι η Κις Λορέν (Quiche Lor-

raine). Ήταν ένα από τα πρώτα φαγητά που μαγείρεψα 

στη σχολή και την αγάπησα από την πρώτη στιγμή γιατί 

είναι μια συνταγή κλασσική και εύκολη. Μου αρέσει 

γιατί είναι ένα φαγητό που μπορείς να το απολαύσεις 

όλες τις ώρες της ημέρας είτε ως πρωινό, ως γεύμα ή 

δεκατιανό. Το μυστικό για την καλή Quiche είναι να 

πετύχεις την τραγανή ζύμη και πάντα να προσθέτεις 

λίγη αποξηραμένη λεβάντα πριν το ψήσιμο."  

Spyros Kitsinelis est né et grandi à Missolonghi. Il a fait des 
études d’art culinaire à Athènes, à l’école “Le Monde”. Après 
la fin de ses études, il a participé, pendant deux ans, avec 
quatre de ses camarades de classe, à l’organisation de la cui-
sine de « Nixon ». En 2008, il est revenu sur Missolonghi où il 
a travaillé au restaurant du campus des étudiants de l’Ecole 
supérieure de Missolonghi, ainsi qu’en tant que chef privé. En 
2011, il a organisé la cuisine et écrit le menu de l’  « Avant-
garde », restaurant où il travaille jusqu’aujourd’hui en tant 
que « head chef ». Depuis 2013, il est également le respon-
sable de la cuisine de l’ « Avant Garde Summer ». Enfin, il est 
le responsable de la section gastronomie de l’Agence pour le 
développement touristique de l’association commerciale et 
industrielle de Missolonghi. 
 
Le plat français préféré du chef : « Mon plat français préféré 

est la Quiche Lorraine. C’était un des premiers plats que 

j’avais appris à cuisiner à l’Ecole et je l’ai aimé tout de 

suite,  parce que c’est une recette classique et simple. C’est un 

plat qu’on peut déguster à tout moment de la journée et 

même au petit déjeuner  Le secret pour une bonne Quiche est 

de réussir une pâte croustillante et de toujours ajouter un peu 

de lavande séchée avant la cuisson. »  

http://www.facebook.com/avant.garde

