
 

Απεριτίφ / Apéritif 

GR Πατέ συκωτιού σε blinis, με βούτυρο λευκής τρούφας και 

ροδάκινο 

FR Pâté de foie sur blinis, beurre de truffe blanche et pêche 

 

Ορεκτικό / Entrée 

GR Gingerbread με φουά γκρα και μαρμελάδα περγαμόντο 

FR Pain d’épices au foie gras et marmelade de bergamote 

 

Κυρίως πιάτα / Plat(s) 

GR Πάπια με sauce αμυγδάλου, φέτες πράσινου μήλου και χώμα 

ελιάς 

FR Canard à la crème d’amande, tranches de pomme verte et 

poudre d’olive 

 

GR Ελάφι με baby πατάτες dauphinoise, βιτελότ και chutney 

βατόμουρου και ginger 

FR Cerf aux pommes primeurs à la dauphinoise, vitelotte et 

chutney de mûres et de gingembre 

 

Επιλογή τυριών / Fromage(s) 

GR Buchette de Chevre με στάχτη, Comté (12μηνης ωρίμανσης) 

και Tomme de Savoie με γλυκό του κουταλιού μανιτάρι 

FR Bûchette de chèvre cendrée, Comté 12 mois et Tomme de 

Savoie à la confiture de champignons 

 

Επιδόρπιο / Dessert 

GR Chou με μους λευκής σοκολάτας, craquelin και καραμέλα 

FR Choux au chocolat blanc, craquelin et caramel  

 

Τιμή / Prix / Price : 40€  

Χρήστου Λαδά 9Α 10561 Αθήνα / 

Christou Lada 9A 10561 Athènes 

 

Κρατήσεις /Réservations:  

Τηλ / tél : 210-3234760 

www.blackduck.gr  

Black Duck Multiplarte 

Σεφ: Παναγιώτης Τζανετάκος 
Chef : Panagiotis Tzanetakos 

Menu 2017 

Ο Παναγιώτης Τζανετάκος, φοίτησε στη σχολή 

μαγειρικής Etoile Studies, όπου και έλαβε Δίπλωμα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης. Στη συνέχεια, 

εργάστηκε και απέκτησε εμπειρία σε πληθώρα 

ελληνικών εστιατορίων, με τα σημαντικότερα να 

είναι το πολυβραβευμένο εστιατόριο της Αίγλης 

Ζαππείου, Cibus, και το γαστρονομικό Simul. Αυτή 

τη στιγμή, ο Παναγιώτης Τζανετάκος συνεργάζεται 

με το Black Duck, ως υπεύθυνος της γαστρονομικής 

ομάδας.Το αγαπημένο του γαλλικό παραδοσιακό 

πιάτο είναι η φραγκόκοτα. 

 

Panagiotis Tzanetakos a fait ses études à l’école 

culinaire d’Athènes « Etoile Studies ». Il a bâti sa 

grande expérience dans de grands restaurants, dont 

le restaurant étoilé d’Aigli à Zappeion, le Cibus et le 

restaurant gastronomique Simul. Aujourd’hui, Pana-

giotis Tzanetakos est le responsable de l’équipe gas-

tronomique de Black Duck. Son plat traditionnel 

français préféré : la pintade.  
Black Duck Multiplarte 

http://www.blackduck.gr

