
 

Απεριτίφ / Apéritif 

GR Αλμυρά choux με μους καπνιστού σολομού, Κρέμα 

Roquefort με ποσέ αχλάδι σε κρασί Σάμου 

FR Choux salés à la mousse de saumon fumé, poire 

pochée au roquefort et au vin doux de Samos 

 

Ορεκτικό / Entrée / Starter 

GR Κλασσική Γαλλική κρεμμυδόσουπα με φρυγανισμένη 

μπαγκέτα ,λιωμένο τυρί brie και φρέσκο θυμάρι 

FR: Soupe à l’oignon avec baguette grillée, brie fondu et 

thym frais 

 

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

GR Μοσχαράκι Προβηγκίας με συνοδεία από πατάτες a la 

"dauphinoise" , μανιτάρια και baby καρότα 

FR Veau à la provençale, gratin dauphinois, champignons 

et carottes primeurs  

 

Επιλογή τυριών / Fromage(s) / Cheese course 

GR Πιατέλα με ποικιλία γαλλικών τυριών και χειροποίητα 

κριτσίνια ελαιόλαδου 

FR : Assortiment de fromages français et bâtonnets de 

pain maison à l’huile d’olive 

 

Επιδόρπιο / Dessert 

GR Crème brûlée με Σαντιγύ Κάστανου και μαύρα μούρα 

FR : Crème brûlée à la chantilly de marrons et aux mûres 

noires 

 

Τιμή /Prix / Price : 31€  

THE MET HOTEL  

26ης Οκτωβρίου 48 54627 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

THE MET HOTEL  

26TH OCTOVRIOU STR. 48  

54627 THESSALONIQUE 

Κρατήσεις / éservations :  

Τηλ / tél : 2310017000 

WWW.THEMETHOTEL.GR  

AVENUE 48  

Σεφ: Δημήτριος ΤΣΑΝΑΝΑΣ 
Chef : Dimitrios TSANANAS 

Menu 2017 

Ο chef Δημήτριος Τσανανάς ξεκίνησε την πορεία 
του από το ξενοδοχείο “Aristotle’s” στην 
Ουρανούπολη Χαλκιδικής στη θέση “Commis”, 
όπου και εργάστηκε για τρία χρόνια. Το 1997 
συνέχισε την πορεία του στο “HYATT” Regency 
Casino της Θεσσαλονίκης με την ιδιότητα του 
“Commis in Jewels”. Στο εν λόγω ξενοδοχείο 
παρέμεινε για 9 χρόνια και αξιοσημείωτη είναι η 
διαρκώς ανοδική πορεία του. Το 2010 ο Δ. 
Τσανανάς ξεκινά την συνεργασία του με το THE 
MET HOTEL στη Θεσσαλονίκη, όπου και 
παραμένει μέχρι σήμερα, με την ιδιότητα του 
Executive Chef. Το αγαπημένο γαλλικό 
παραδοσιακό πιάτο είναι: "Bouillabaisse" 

 
Le chef Dimitri Tsananas a débuté son parcours à 
l’hôtel “Aristotle’s”, à Ouranoupoli (Chalcidique, 
Grèce), en tant que commis de cuisine, où il a tra-
vaillé pendant trois ans. En 1997, il passe au HYATT 
Regency Casino à Thessalonique où il restera 9 ans. 
En 2010, il intègre THE MET HOTEL à Thessalo-
nique où il est jusqu’aujourd’hui le chef exécutif. 
Le plat français préféré du chef : la Bouillabaisse. 


