
 

Απεριτίφ / Apéritif 
GR Απεριτιφ με βάση το κρασί - Καναπεδάκια 

διάφορα 
FR Aperitif à base de vin – Amuse- bouche 

 
Ορεκτικό / Entrée 

GR Steak tartare απο νεαρό μοσχάρι, φύτρες 
κόλιανδρου, αυγό medium-rare 

FR Tartare de boeuf, coriandre, oeuf cuisson sous-
vide  

 
Κυρίως πιάτα / Plat(s) 

GR Η πάπια κονφί απο τις Αλπεις, σάλτσα εσαλώτ και 
herb de provence 

FR Parmentier de canard, sauce à l’échalote et aux 
herbes de provence 

 
GR Κοκοράκι κρασάτο αλα μπουργκινιόν 

FR Coq au vin façon bourguignonne 
 

Επιλογή τυριών / Fromage(s) 
GR Ροκφώρ, Καμαμπέρ, Ρεμπλοσόν 

FR Roquefort, camembert, reblochon 
 

Επιδόρπιο / Dessert 
GR Υγρό moelleux με τσάι Matcha, σούπα καραμέλας 

και παγωτό ρόδι 
FR Moelleux au thé Matcha, soupe de caramel, glace 

à la grenade 
 

GR Μιλφέιγ τεντούρας 
FR Millefeuille tentura 

 
 

Τιμή /Prix / Price :40 € 

Ρήγα Φεραίου 147, 26221 Πάτρα  

Riga feraiou 147, 26221 Patras 

 

Κρατήσεις / Réservations:  

Τηλ / tél : 2610 221113 

https://www.facebook.com/

bodegaspatra/ 

Bodegas Patras  

Σεφ: Στάθης Κόκκαλης 
Chef : Stathis Kokkalis 

Menu 2017 

Ο Στάθης Κόκκαλης γεννήθηκε στην Πάτρα πριν 31 
περίπου χρόνια. Το μικρόβιο της μαγειρικής και τις 
πρώτες καθημερινές εικόνες μιας επαγγελματικής 
κουζίνας τις κληρονόμησε από τον πατέρα του Νίκο, ο 
οποίος είναι και αυτός Chef και έτσι από μικρός 
γύρναγε καθημερινά σε ένα εστιατόριο. Είναι 
απόφοιτος της Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης 
Κέρκυρας, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία. 
Πριν το Bodegas όπου βρίσκεται έως σήμερα, έχει 
εργαστεί αρκετά χρόνια στην Γαλλία όπου 
συνεργάστηκε με πολύ μεγάλα ονόματα του χώρου της 
γαστρονομίας εκεί καθώς και σε αρκετά μέρη της 
Ελλάδας μετά το τέλος της σχολής του το 2002.  
Αγαπημένο πιάτο του Σεφ: « Στις Γαλλικές Άλπεις στις 
οποίες πήρα τις πιο όμορφες μου μαγειρικές εικόνες, 
μαγεύτηκα με την Πάπια Κονφί το γνωστό Parmentier 
de canard και μπορώ να πω πως είναι η αγαπημένη 
μου παραδοσιακή Γαλλική συνταγή ». 
 
Νé à Patras il y a environ 31 ans, Stathis Kokkalis a héri-
té la passion de la cuisine et les premières images quoti-
diennes d’une cuisine professionnelle de son père, Ni-
kos, lequel est lui-aussi Chef. Diplômé de l’Ecole de for-
mation touristique de Corfou en 2002, il a poursuivi ses 
études en France où il a travaillé de nombreuses années 
près de grands noms de la gastronomie, avant de re-
joindre la cuisine de Bodegas où il est actuellement le 
chef.  

Plat préféré du chef : « Aux Alpes françaises, d’où je garde 
mes meilleurs souvenirs culinaires, j’ai été marqué par la fi-
nesse du confit de canard, du Parmentier de canard, et voici 
mon plat français préféré », affirme-t-il.  


