
 

Απεριτίφ / Apéritif 

 

Ορεκτικό / Entrée / Starter 

GR Στρείδια βιολογικής καλλιέργειας από την Γαλλία / 

Sancerre Pascal Jolivet 75ml 

FR Huîtres de France (agriculture biologique) / Sancerre 

Pascal Jolivet 75ml 

 

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

GR Μοσχαράκι μπουργκινιόν / Cote de Beaune Joseph 

Drouhin 75ml 

FR Boeuf bourguignon / Côte de Beaune Joseph Drouhin 

75ml 

 

Επιλογή τυριών / Fromage(s) / Cheese course 

GR Πλατώ τυριών με μπρι,καμαμπέρ,ροκφόρ με τσάτνευ 

ντομάτας,ελιάς,πιπεριάς / Hermitage Delas 75 ml 

FR Plateau de fromages: brie, camembert, roquefort 

accompagné d’un chutney de tomates, d’olives et de 

poivrons/  

Hermitage Delas 75 ml 

 

Επιδόρπιο / Dessert 

GR Τάρτα με μπρί και μαρμελάδα σύκο / Madame de 

Rayne Sauternes 1998 75 ml 

FR Tarte au brie servie avec de la confiture de figues / 

Madame de Rayne Sauternes 1998 75 ml 

 
 

Τιμή /Prix / Price :48,9€ 

Αγαθάρχου 15, 10554 Αθήνα15 

Agatharhou str 10554 Athènes 

 

Κρατήσεις /Réservations:  

Τηλ / tél : 215-5017853 

www.cinque.gr  

Cinque wine and deli bar  

Σεφ: Γρηγόρης ΠΡΑΣΣΑΣ 
Chef : Grégoire PRASSAS 

Menu 2017 

Το μενού του Cinque  έχει την υπογραφή του 

Γρηγόρη Πρασσά , που ειδικεύεται στην παρασκευή 

κρύας κουζίνας , με έμφαση στη χρησιμοποίηση 

ελληνικών προϊόντων. Δραστηριοποιείται από το 

2012 σε καταστήματα εστίασης, κυρίως wine bar 

όπου συνδυάζει κρασί και φαγητό. Έχει 

παρακολουθήσει σεμινάρια μοριακής κουζίνας, 

sushi και ζαχαροπλαστικής. Αγαπημένο του πιάτο 

από την γαλλική κουζίνα είναι το μοσχαράκι bour-

guignon το οποίο και θα προσφέρεται στα πλαίσια 

του Gout de France. Καλή απόλαυση!! 

 

Chef de préparations froides, mettant à l’honneur 

les produits grecs. Actif dans la restauration depuis 

2012, notamment les wine bars, combinant vin et 

plats. Il a suivi des cours de cuisine moléculaire, de 

préparation sushis et des cours de pâtisserie. Le plat 

français préféré du chef : Veau à la bourguignonne 

qui fait partie du menu « Goût de France / Good 

France ». Bonne dégustation !!!  

Cinque wine and deli bar  


