
 

Απεριτίφ / Apéritif 
 

Ορεκτικό / Entrée / Starter 
FR Mousse d’avocat aux crevettes fraîches 

EN Mousse avocado with fresh shrimps 
 

FR Soupe à l’oignon  
EN Onion Soup 

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

FR Filet de bar et ratatouille 
EN Sea bass fillet with Ratatouille 

 
Επιλογή τυριών / Fromage(s) / Cheese course 

FR Beignets de brie, sauce aux mûres 
GR Cheese doughnuts with Brie accompanied and 

blackberry sauce 
 

Επιδόρπιο / Dessert 
FR Millefeuille kataifi à la sauce de fraises fraîches 
EN Mille feuille kataïfi with fresh strawberry sauce 

 
Vin / Wine : Chablis Champs Royaux 2014 

 

Τιμή /Prix / Price :30 €  

CAYENNE RESTAURANT ART GALLERY 

Απολλωνία ΣΙΦΝΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 84003 

ΣΙΦΝΟΣ / APOLLONIA SIFNOS 

CYCLADES 84003 SIFNOS 

Κρατήσεις / Réservations: Τηλ / tél : 

2284-031080 

https://www.facebook.com/

CayenneRestaurantSifnos/about/ 

CAYENNE RESTAURANT  

Σεφ: Νίκος Νερούτσος 
Chef : Nikos Neroutsos 

Menu 2017 

O Νίκος Νερούτσος είναι από τη Σίφνο. Σπούδασε 

μαγειρική στην Αθήνα και στη συνέχεια ταξίδεψε στο Μιλάνο όπου εργάστηκε για ένα χρόνο. Στην Αθήνα συνέχισε την 

εμπειρία του σε διάφορους χώρους -  Balux, Pantheon Theater, Οινέας, Avalon…- Tο 2009 κάνει το όνειρό του 

πραγματικότητα και ανοίγει το δικό του εστιατόριο στη Σίφνο, το Cayenne restaurant art gallery, όπου εκθέτει και τους 

πίνακές του γιατί λατρεύει τη ζωγραφική και τη τέχνη ! Αγαπημένα του γαλλικά πιάτα, η κρεμμυδόσουπα, το ρατατούϊ, και τα 

ελαφρώς ψημένα φιλέτα. 

Νé sur l’île de Sifnos, Nikos Neroutsos fait ses études culinaires à Athènes. Il part ensuite à Milan où il reste un an pour y tra-

vailler. Après  quelques années d’expérience dans plusieurs lieux de restauration à Athènes, dont Balux, Pantheon Theater, 

Οinéaς, Avalon… il réalise en 2009 son rêve de toujours : ouvrir son propre restaurant à Sifnos . Ainsi est né Cayenne Restau-

rant Art Gallery . Egalement artiste peintre, Nikos Neroutsos expose dans son restaurant de magnifiques tableaux ! Se décla-

rant grand francophile, Nikos est très content de cuisiner français en mars ! Ses plats préférés : la soupe à l’oignon, la rata-

touille et les filets saignants. 

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Σίφνο. 

Λατρεύω το νησί του Τσελεμεντέ και στόχος μου ήταν πάντα να προσφέρω καλό 

φαγητό στους επισκέπτες του CAYENNE RESTAURANT ART GALLERY. 

Τα χαμόγελά τους είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση που παίρνω από τη δουλειά 

μου. 

Η μαγειρική είναι ένας καμβάς που πάνω θέλω να ζωγραφίζω εικόνες γεύσεων 

που ταξιδεύουν τον κάθε ουρανίσκο 

Νίκος Νερούτσος  / Chef 

https://www.facebook.com/CayenneRestaurantSifnos/about/
https://www.facebook.com/CayenneRestaurantSifnos/about/

