
 

Απεριτίφ / Apéritif 

 

Ορεκτικό / Entrée / Starter 

GR Κρεμμυδόσουπα γκρατινέ 

FR: Soupe à l'oignon gratinée 

EN: Onion soup gratin 

 

 

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

GR Μπούτι πάπιας "κονφί ", σάλτσα "Μπιγκαράντ", πουρές 

σελινόριζας, καρότα γλασέ 

FR Cuisse de canard confite sauce Bigarade, purée de céléri et 

carotte glacée 

EN: Duckleg confit with Bigarade sauce, celeriac puree and 

glazed carrot 

 

 

Επιλογή τυριών / Fromage(s) / Cheese course 

GR Επιλογή εκλεκτών Γαλλικών τυριών 

FR Sélection de fromages Français 

EN: Variety of French cheeses 

 

 

Επιδόρπιο / Dessert 

GR Κρεμέ σοκολάτας γάλακτος με κροκάν φουντουκιού και κουλί 

από φραμπουάζ 

FR Crémeux chocolat au lait, croquant de noisette et coulis de 

framboise 

EN: Milkchocolate crémeux with hazelnut croquant and raspberry 

coulis 

 

Τιμή /Prix / Price :35€  

Καλλιδρομίου 69, 10683 Εξάρχεια Αθήνα  

Kallidromiou 69, 10683 Exarheia Athènes 

 

Κρατήσεις / Réservations:  

Tηλ / tél : 210-3845974 

https://www.facebook.com/Chez-

Violette-1468662186710214/  

Chez Violette  Menu 2017 

Γεννημένος στην Αθήνα το 1978,ολοκλήρωσα 
τις σπουδές μαγειρικής το 2000 οπότε και 
άρχισα να εργάζομαι στο χώρο της εστίασης 
σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες 5* της 
Ελλάδας. Μετά από μια πορεία 4 χρόνων σαν 
chef de cuisine στην εταιρεία Starwood Ho-
tels  & Resorts 
Worldwide - Costa 
Navarino dunes 
επέστρεψα στην 
Αθήνα με σκοπό να 
αναλάβω το 
γαλλικό bistrot 
Chez Violette στο 
οποίο μπορώ και 
εκφράζω το πάθος 
μου για τη γαλλική κουζίνα. Αν απολαμβάνω 
περισσότερο από κάθε τι άλλο, οποιαδήποτε 
εποχή του χρόνου ένα γαλλικό πιάτο αυτό 
είναι  η παραδοσιακή κρεμμυδόσουπα! 

Chef :  
Στάθης Παπαμανουσάκης 
Stathis Papamanoussakis 

Né à Athènes en 1978, il a achevé ses études culi-

naires en 2000 et a commencé sa carrière en  restau-

ration dans la grande industrie hôtelière grecque. 

Après 4 ans en tant que chef de cuisine à la société 

Starwood Hotels  & Resorts Worldwide - Costa Navari-

no dunes, il est rentré à Athènes pour intégrer la cui-

sine du bistrot français « Chez Violette », dans lequel 

il peut exprimer sa « passion pour la cuisine fran-

çaise ». « S’il y a un plat incontournable à déguster en 

toute saison, c’est bien la soupe à l’oignon tradition-

nelle ! », affirme-t-il.  

Chez Violette 

https://www.facebook.com/Chez-Violette-1468662186710214/
https://www.facebook.com/Chez-Violette-1468662186710214/

