
 

Απεριτίφ / Apéritif 

GR Εορταστικά καναπεδάκια επιλογής του Chef με σαμπάνια “Michel 

Roux” 

FR Canapés festifs du chef avec du champagne « Michel Roux » 

 

Ορεκτικά / Entrée / Starters 

GR Βασιλικό καβούρι και καραβίδα “au gratin”, ταλιατέλες σπανάκι, 

φύκι, αφρός καβουριού 

FR Gratin de crabe royal et de langoustines, tagliatelles à l’épinard, 

algues et mousse de crabe 

 

GR Φουά γκρά με παλαιωμένο πορτ, μπριός “Pain Perdu style” , άγρια 

μανιτάρια, 5 spice jus 

FR Foie gras au vieux porto, Pain perdu brioché, champignons 

sauvages, sauce aux cinq épices 

 

GR Σολομός και λαυράκι “Coulibiac style”, παναρισμένα τηγανιτά αυγά 

ορτυκιών, σάλτσα “beurre blanc” 

FR Koulibiac de loup de mer au saumon, oeufs de caille panés, sauce 

beure blanc  

 

Κυρίως πιάτo / Plat / Main course 

GR Φιλέτο αρνιού γεμιστό με μανιτάρια, “confit” ραπανάκι, πουρέ 

σκόρδου, αγκινάρες “barigoule”, πατάτες “Anna”, σάλτσα δεντρολίβανο 

FR Filet d’agneau farci aux champignons, radis confits, purée d’ail, 

artichauts à la barigoule, pommes de terre « Anna », sauce au romarin 

 

Επιλογή τυριών / Fromage(s) / Cheese course 

GR : Επιλογή Γαλλικών τυριών 

FR: Sélection de fromages français 

 

Επιδόρπιο / Dessert 

GR Πανδαισία “mini” γλυκών Κρεμ μπρουλέ φυστικιού, σφαίρα 

σοκολάτας, μαρέγκα “moelleux” με ξηρούς καρπούς, σορμπέ ρόδι , 

“crumble” αχλαδιού 

FR  Panaché de petits desserts, crème brulée à la pistache, sphère en 

chocolat, Meringues moelleuses aux fruits secs, sorbet de grenade, 

Crumble à la poire 

Τιμή /Prix / Price : 65€  

Συγγρού 385 

17564 Αθήνα  

Syngrou Avenue 385, 

7564 Athènes 

 

Κρατήσεις / Réservations :  

 Τηλ / tél : 210-9471000 

www.metropolitan-hotel.gr 

Avenue Bistro & Bar  

Σεφ: Ηλίας Καριώτογλου  
Chef : Ilias Kariotoglou  

Menu 2017 

Σπούδασε στην σχολή του Syd-

ney Intercontinental "The Hotel 

School' στην Αυστραλία. 

Εργάστηκε στην Αυστραλία και 

μετεκπαιδεύτηκε στην 

Ταιλάνδη και στη συνέχεια 

Avenue Bistro & Bar  

εντάχθηκε στην ομάδα του Michel Roux εν πλώ για την  

Celebrity Cruises.Μετακόμισε στην Αγγλία οπου επι 

σειρά ετών εργάστηκε στην οικογένεια Roux.  

Αποτέλεσε μέλος της ομάδος του εξαιρετικού και 

πολυβραβευμένου με 3 αστέρια Michelin Waterside Inn 

στο Bray. Ήταν senior sous chef στην ομάδα του Chris 

Wheeler στο εστιατόριο Humphry’s του ξενοδοχείου 

Stoke Park για πέντε συνεχόμενα χρόνια όπου τον 

βοήθησε και πήραν μαζί τρία Rosettes στον ΑΑ guide 

της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει διακριθεί δύο διαδοχικές 

χρονιές, το 2012 και 2013 ώς φιναλίστ της υποτροφίας 

Roux που αποτελεί έναν απο τους πλέον απαιτητικούς 

και γνωστούς διαγωνισμούς μαγειρικής στον κόσμο. 

Επέστρεψε στην Αθήνα το 2013 και ανέλαβε 

επικεφαλής της ομάδας του Avenue Bistro & Bar υπό 

την επίβλεψη και καθοδήγηση του μέντορά του Michel 

Roux. 

 
Il a fait ses études à l’école de formation en cuisine de 

Sydney "The Hotel School''. Il a travaillé en Australie, 

puis il a fait une formation spéciale à Thaïlande et a en-

suite rejoint le groupe de Michel Roux à bord, pour la 

compagnie Celebrity Cruises. Il a déménagé en Grande 

Bretagne où il a longtemps travaillé pour la famille 

Roux. Il a été membre du personnel du fameux restau-

rant  Waterside Inn à Bray (3 étoiles Michelin).  Ensuite, 

il a été Senior sous-chef au groupe de Chris Wheeler au 

restaurant Humphry’s de l’hôtel Stoke Park pour cinq 

ans, où ils ont été lauréats de trois Rosettes au guide ΑΑ 

de la Grande Bretagne. 

Finaliste en 2012 et 2013 au concours de « Roux », un 

des plus fameux et exigeants concours de cuisine. Il est 

rentré à Athènes en 2013 où il est le chef de file du 

groupe Avenue Bistro & Bar, sous la surveillance de son 

mentor, Michel Roux. 

http://www.metropolitan-hotel.gr

