
 

Απεριτίφ / Apéritif 

 

Ορεκτικό / Entrée / Starter 

GR Saint Jacques με πουρέ topinampur και μικρή 

σαλάτα 

FR Saint Jacques à la purée de topinambour et petite 

salade 

 

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

GR Μοσχαρίσιο ragout με λαχανικά εποχής 

FR Ragoût de boeuf aux légumes de saison 

 

GR Στήθος πάπιας με σάλτσα από ξύδι framboise με 

μελι , πορτοκάλι και λάδι λευκης τρουφας 

FR Poitrine de canard à la sauce au vinaigre de 

framboise, miel, orange et l'huile de truffe 

 

Επιλογή τυριών / Fromage(s) / Cheese course 

Roquefort Castel Viel, Saint-nectaire lait cru, Secret 

du Couvent, chèvre, Morbier 

 

Επιδόρπιο / Dessert 

GR BEURRE SALÉ Τραγανό sablé μπισκότο με κρέμα 

αλμυρής σοκολάτας Valrhona με καραμέλα, 

καραμελωμένα φουντούκια και παγωτό καφέ 

FR : Beurre salé : Sablé croquant à la crème de 

chocolat salé Valrhona au caramel, noisettes 

caramélisées et crème glacée au café 

 

 
Τιμή /Prix / Price : 55€ 

Λυκούργου 8 Φάρος Ψυχικού  

15451 Αθήνα  

8 rue Lykourgou Psychiko  

15451 Athènes 

Κρατήσεις /Réservations :  

Τηλ / tél : 210 6775011-12 

www.gaspar.gr 

Gaspar  

Σεφ. Άρης Καλλιπολίτης 
Chef :Aris Kallipolitis 

Menu 2017 

GASPAR 

Από τον Μάιο του 2012 μέχρι και σήμερα είμαι ο 

chef του Gaspar food and mood. Τα προηγούμενα 

χρόνια έχω διατελέσει chef στο Rock'n Roll,  το 

Balthazar στην Αθήνα και το Balthazar στη 

Μύκονο. Μου αρέσει να πειραματίζομαι και να 

βρίσκω καινούριες γεύσεις και καινούρια υλικά. 

Είμαι λάτρης της γαλλικής και μεσογειακής 

κουζίνας αλλά πολλές φορές επηρεάζομαι και από 

την Ασία . Αγαπημένο γαλλικό φαγητό ένα 

μοσχαράκι Bourguignon με έναν βουτυράτο πουρέ 

πατάτας. 

Chef du « Gaspar food and mood » depuis mai 

2012. Son parcours professionnel l'a mené à tra-

vailler comme chef dans de nombreux établisse-

ments mondains grecs, dont Rock'n Roll à Athènes 

et Balthazar à Athènes et à Mykonos. Il aime expé-

rimenter de nouvelles recettes et trouver de nou-

veaux goûts et de nouveaux ingrédients. Profondé-

ment attaché à la cuisine française et méditerra-

néenne, il se laisse influencer parfois par l’Asie. 

Son plat français préféré : Veau bourguignon et 

purée de pomme de terre bien beurrée. 

http://www.gaspar.gr

