
Απεριτίφ / Apéritif 

GR Χωνάκια σολομού με φρέσκια κρέμα και χαβιάρι 

avruga 

FR Cornets de saumon à la crème fraîche et au caviar 

avruga 

Ορεκτικό / Entrée / Starter 

GR Κλασσική σαλάτα νισουάζ με φρέσκο τόνο 

FR: Salade niçoise au thon frais 

 

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

GR Σούπα “Vichyssoise” με λευκή γλυκοπατάτα / 

πράσινο μήλο και κινέλς γαρίδας με μαύρη τρούφα 

FR Vichyssoise à la patate douce à chair blanche/ 

pomme verte et quenelles de crevettes à la truffe noire 

 

GR Μοσχαράκι γάλακτος αλα Ζινγκαρά / πατάτες 

μπουλανζέρ γκρατινέ με τυρί comte 

FR Veau de lait zingara / patates boulangère gratinées 

au Comté 

 

Επιλογή τυριών / Fromage(s) / Cheese course 

GR Τυρί Tomme de Savoie με μαρμελάδα καρότου και 

φρυγανισμένο καρυδόψωμο 

FR Tomme de Savoie à la marmelade de carotte et 

pain aux noix grillé  

Επιδόρπιο / Dessert 

GR Fraisier με φρέσκες φράουλες / ντακουάζ 

αμυγδάλου / κρέμα βανίλιας 

FR Fraisier / Dacquoise aux amandes / crème à la 

vanille  

 

Τιμή /Prix / Price : 37€ 

Ασκληπιού 16-18 Πυλαία  

57001 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ASKLIPIOU 16-18 PYLEA  

57001 THESSALONIQUE 

Κρατήσεις / Réservations :  

Τηλ / tél : 2310 401092 

www.dome-restaurant.com 

DOME REAL CUISINE  

Σεφ: Στέφανος ΣΤΑΜΙΔΗΣ 
Chef : Stefanos STAMIDIS 

Menu 2017 

Ο ταλαντούχος chef Στέφανος Σταμίδης με σπουδές 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και μακρόχρονη 

εμπειρία σε κουζίνες διαφόρων ξενοδοχείων και 

εστιατορίων είναι ο Executive chef του ξενοδοχείου 

Νικόπολις και του εστιατορίου Dome.  Πιστεύει στις 

αυθεντικές και καθαρές γεύσεις και μέσα απο την 

αναζήτηση της καλύτερης πρώτης ύλης και των 

καλύτερων τεχνικών έτσι ώστε να αναδειχθούν.  

Αγαπημένο Γαλλικό πιάτο του σεφ: Escargots a la bour-

guignonne 

Le talentueux chef Stéfanos STAMIDIS, formé en Grèce 

et à l’étranger et disposant d’une longue expérience 

dans les cuisines d’hôtels et restaurants, est le Chef 

Executif de l’hôtel  Nikopolis et du restaurant Dome.  Il 

préfère les plats aux goûts authentiques et francs, en 

passant par les meilleurs matières premières et les meil-

leurs techniques, afin de nous offrir le meilleur de son 

savoir-faire. 

Le plat français préféré du chef : Escargots à la bourgui-

gnonne 

http://www.dome-restaurant.com

