
 

Απεριτίφ / Apéritif 

GR Lillet vive με συνοδεία Σουσαμοπιτάκια του Chef 

με  foie-gras maison και σως framboise  

FR Lillet vive, petites pitas au sésame du Chef avec du 

foie gras maison et de la sauce framboise 

 

Ορεκτικό / Entrée / Starter 

GR Τartare μόσχου με αρώματα μαϊντανού και ροζ 

πιπέρι γαρνιρισμένο με βινεγκρετ τρούφας και κρόκο 

αυγού 

FR Tartare de veau parfumé au persil et au poivre 

rose, vinaigrette de truffe et jaune d’oeuf 

 

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

GR Φιλέτο πάπιας καπνιστό με σως εσπεριδοειδών 

και αχλάδι 

FR Filet de canard fumé à la sauce aux agrumes et aux 

poires 

 

Επιλογή τυριών / Fromage(s) / Cheese course 

GR Πουγκί λαδόκολλας στον ξυλόφουρνο με Βrie 

αρωματισμένο με φρέσκο δεντρολίβανο, σκόρδο, 

ξηρούς καρπούς και συνοδεία από μπουκίτσες 

σουσαμόψωμου 

FR Papillotes de brie au romarin frais, à l’ail et aux 

fruits secs en papier sulfurisé et cuit au four de bois, 

accompagnées de petites bouchées de pain de 

sésame 

 

Επιδόρπιο / Dessert 

GR Clafoutis με μύρτιλα 

FR Clafoutis aux myrtilles 

 

Τιμή /Prix / Price : 40   

Απ.Δράκου 24, 37011 Πορταριά 

Πηλίου 

24 Ap.Drakou, 37011 Portaria Pelion 

Κρατήσεις /Réservations: Τηλ / tél : 

24280 99919 

www.gefsokratoras.gr 

GEFSOKRATORAS 

Σεφ: Αντώνης ΤΣΟΛΑΚΟΥΔΗΣ 
Chef : Antoine TSOLAKOUDIS  

Menu 2017 

Ο Αντώνης Τσολακούδης προέρχεται από οικογένεια 
εστιατόρων και ανήκει στην τέταρτη γενιά. Γεννήθηκε 
στην Μελβούρνη της Αυστραλίας το 1971 και έζησε 
στους ρυθμούς των φούρνων των ελλήνων γονιών του 
μέχρι το 1982 όπου και επέστρεψε στην Ελλάδα. Σε 
στενή επαφή με τους καρπούς της γης και της 
θάλασσας, είναι σε συνεχή αναζήτηση νέων γεύσεων. 
Το 1991, όταν ερωτεύεται στη Θεσσαλονίκη μια 
γαλλίδα που θα του χαρίσει στη συνέχεια πέντε 
παιδιά, θα ασχοληθεί εντατικά με την γαλλική 
γαστρονομία. Αυτοδίδακτος, ξεκινά την επαγγελματική 
του σταδιοδρομία στην Χαλκιδική, στο CAPRICE, στη 
συνέχεια στη Θεσσαλονίκη στο MEZZO, στα Καλά της 
Ησαϊας και στον Ουρανίσκο, όλα πολύ χαριτωμένα με 
όμορφους συνδυασμούς μεζέδων. Το 2004, υιοθετεί 
την έννοια της ποιότητας ζωής και εγκαθίσταται με την 
οικογένειά του στο Πήλιο, στην Πορταριά, όπου 
διευθύνει το δικό του χώρο, τον Γευσοκράτωρα και το 
Olive Bay. Σήμερα, όπως και από την πρώτη ημέρα, ο 
Αντώνης Τσολακούδης έχει ως πρωταρχικό σκοπό την 
γευστική και πνευματική ικανοποίηση των πελατών 
του. Το αγαπημένο του γαλλικό πιάτο: Η 
μπουγιαμπέσα. 
 
Antoine Tsolakoudis est issu d’une famille de restaura-
teurs et il en est la quatrième génération. Né en Aus-
tralie à Melbourne en 1971, il vit aux rythmes des four-
neaux qu’alimentent ses parents grecs jusqu’en 1982 
date de retour au pays. En contact très étroit  avec les 
produits de la terre et de la mer, il est continuellement 
à la recherche de nouvelles saveurs. C’est à Salonique 
en 1991 lorsqu’il tombe amoureux d’une française, qui 
lui offrira plus tard cinq enfants qu’il accentue ses re-

cherches sur la gastronomie française.  Chef autodidacte, il fait ses 
débuts professionnels en Chaldique au CAPRICE , puis à Salonique 
a MEZZO, TA KALA TIS ISAIAS, OURANISKOS, charmant chacun par 
ses subtiles associations de mets. En 2004, il adopte le concept de 
qualité de vie et s’installe avec sa famille dans le Pelion à Portaria 
où il gère son propre établissement GEFSOKRATORAS et OLIVE 
BAY . Aujourd’hui comme depuis le premier jour Antoine Tsola-
koudis a pour objectif prioritaire la haute satisfaction gustative et 
spirituelle de ses clients. Son plat français préféré : La bouilla-
baisse. 

http://www.gefsokratoras.gr

