
 

Απεριτίφ / Apéritif 

 

Ορεκτικό / Entrée / Starter 

FR: Frites sauce roquefort 

EN Fresh french fries sauce roquefort 

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

FR Burger Black Angus à la truffe 

EN Black angus truffle burger  

 

Επιλογή τυριών / Fromage(s) / Cheese course 

FR : Salade au fromage de chèvre  

EN Salad with goat cheese 

Επιδόρπιο / Dessert 

FR : Petites crêpes aux fruits rouges 

EN Pancakes with red fruits and syrup 

 

Τιμή /Prix / Price : 21€ 

Μάρκου Μπότσαρη 139  

Κάτω Τούμπα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

Markou Mpotsari 139  

Kato Toumpa THESSALONIQUE 

Κρατήσεις / Réservations:  

Τηλ / tél : 2310 945925 

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

burger-221485608222186/  

Funky Burger  

Σεφ: Γιώργος Παλησίδης 
Chef : Georges Palisidis 

Menu 2017 

O Γιώργος Παλησίδης ασχολείται με τη 

γαστρονομία τα τελευταία 20 χρόνια ως 

καθηγητής, σύμβουλος, επιχειρηματίας. Με 

σπουδές στην Ελλάδα και στη Γαλλία, σε τεχνικές 

σχολές και Πανεπιστήμια (Université de Savoie, 

Universite de Nice Sophia Antipolis Master Tou-

rism and Geogastronomie, Χαροκόπειο 

Πανεπιστήμιο), παρουσιάζει ένα μενού με βάση 

τα γαλλικά προϊόντα στη μορφή του αυθεντικού 

comfort and street food. Προϊόντα από Γαλλικές 

οικοτεχνίες (faire trade), χωρίς ορμόνες, χωρίς 

αντιβιοτικά και πρόσθετα, o Γιώργος Παλησίδης 

παρουσιάζει ένα γευστικό ταξίδι στην αγαπημένη 

του Provence. Αγαπημένο του γαλλικό 

παραδοσιακό πιάτο : pomme de terre au reblo-

chon. Απλά υλικά με απλή μαγειρική. 

Georges Palissidis s’intéresse à la gastronomie 

depuis plus de 20 ans. Professeur, conseiller et 

entrepreneur, formé en Grèce et en France 

(Université de Savoie,  Université Nice Sophia 

Antipolis, master en tourisme et gastronomie, Université 

de Charokopeion en Grèce), il nous présente des menus 

à base de produits français, suivant le principe 

authentique du confort et de cuisine de rue. Avec des 

produits artisanaux français (faire trade), sans hor-

mones, sans antibiotiques ni additifs, Georges Pallissidis 

nous propose un voyage savoureux, en hommage à sa 

Provence bien-aimée. Son plat français préféré : pomme 

de terre au reblochon, des ingrédients simples pour le 

plaisir d’une cuisine simple. 


