
 

Απεριτίφ / Apéritif 

 

Ορεκτικό / Entrée 

GR Καρπάτσιο καπνιστού σολομού, κάπαρη, χυμός 

λεμονιού και κόλιανδρος 

FR Carpaccio de saumon fumé avec câpres, jus de 

citron et coriande 

 

Κυρίως πιάτα / Plat(s) 

GR Φιλέτο κοτόπουλο με σάλτσα μουστάρδας με 

κόκκους και πουρές από ρεβίθια 

FR Filet de poulet à la sauce moutarde à l'ancienne 

accompagné de purée de pois chiches 

 

Επιλογή τυριών / Fromage(s) 

GR Κομμάτια τηγανητού καμαμπέρ με μέλι 

FR Petite friture de morceaux de camembert au miel 

 

Επιδόρπιο / Dessert 

GR Μπλαν-μανζέ και κουλί από φρούτα του δάσους 

FR Blanc-manger et son coulis de fruits de bois 

 

Τιμή /Prix / Price : 22 € 

Γιαννιτσών 14, 38000 Βόλος  

14 Giannitson str 38000 Volos 

Κρατήσεις / Réservations:  

Τηλ / tél : 24210 76660 

Basilico, cucina e pizza  

Σεφ: Χρήστος Ευθυμιάδης 
Chef : Christos Efthymiadis 

Menu 2017 

Σπούδασε στην Σχολή μαγειρικής Le Gourmet στον Βόλο και έλαβε το δίπλωμα Σεφ και Σεφ Ζαχαροπλαστικής το 2010. Μέλος 

της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδας από την 1η Ιανουαρίου του 2015. Πρώην Σεφ της γνωστής ταβέρνας  «Ψαράδικα» στη 

Σκιάθο και του εστιατορίου «Ήλιος & Πέτρα» στην Σαντορίνη. Σήμερα είναι ο Σεφ του εστιατορίου « Basilico », το οποίο 

αναμένεται να λάβει την ιταλική πιστοποίηση "Ospitalità italiana", σήμα της ιταλικής φιλοξενίας που αποδίδεται από το 

ιταλικό υπουργείο εξωτερικών. Το αγαπημένο του γαλλικό πιάτο είναι χωρίς αμφιβολία το κοτόπουλο με μουστάρδα με 

κόκκους.  

Ιl a fréquenté l'école de cuisine Le Gourmet de Volos (Magnisia) et obtenu les diplômes de Chef et de Chef pâtissier   en 2010. 

Membre du Chef Club de Grèce depuis le 1er janvier 2015. Ancien chef de cuisine de la fameuse taverne «   Psaradika » sur l’île 

de  Skiathos  et du restaurant Ilios & Petra  à Santorin. Il est actuellement le Chef du restaurant « Basilico »,  qui est en cours 

de certification du label « Ospitalità italiana » conféré par le ministère italien des affaires étrangères aux restaurants italiens à 

l’étranger. Son plat français préféré est sans aucun doute le poulet à la moutarde à l'ancienne. 

  

Basilico, 

cucina e 

pizza  


