
 

Απεριτίφ / Apéritif 

 

Ορεκτικό / Entrée 

GR Σπιτικά μπλινίς πατάτας με αυγοτάραχο και τομάτα 

κονφί 

FR Blinis de pommes de terre fait maison aux œufs de 

poisson et confit de tomate 

 

Κυρίως πιάτα / Plat(s) 

GR Πελαγίσιο λαβράκι με σάλτσα σαφράν αρωματισμένη 

με βανίλια και πουρέ από παστινάκι 

FR Loup de mer à la sauce au safran aromatisée à la vanille 

et purée de panais 

 

GR Φιλέτο από μοσχαράκι γάλακτος ροτί με πατάτες Άννα, 

άγρια μανιτάρια και σάλτσα μπορντελέζ 

FR Filet de rôti de veau aux pommes de terre Anna, 

champignons sauvages et sauce bordelaise 

 

Επιλογή τυριών / Fromage(s) 

GR Ποικιλία Γαλλικών τυριών 

FR Sélection de fromages français 

 

Επιδόρπιο / Dessert 

GR Saint-honoré με κρεμέ μάνγκο και φρούτα του πάθους / 

Καφές και σοκολατάκια 

FR Saint-Honoré à la mangue crémeuse et aux fruits de la 

passion / Café et mignardises 

 

Τιμή / Prix / Price : 70€ 

Ξενοδοχείο Sofitel Athens airport- Διεθνής 

Αερολιμένας Αθηνών – 19019 Σπάτα  

Hotel Sofitel Athens airport - Athens 

International Airport 19019 Spata Grèce 

Κρατήσεις / Réservations:  

Τηλ / tél : 210-35 44 000 

www.sofitel-Athens-airport.com 

Καράβι Athens airport  

Σεφ: Θεοφάνης Στάθης 
Chef : Theofanis Stathis  

Menu 2017 

Αθηναϊκής καταγωγής, άνθρωπος των Μεσογείων, κανένας δεν θα μπορούσε να δώσει περισσότερο την ψυχή του στην 

εκλεπτυσμένη μεσογειακή κουζίνα του Sofitel Athens Airport καλύτερα από τον Θεοφάνη. Μαθητής του βραβευμένου chef 

Rémy Bidron. Μέλος της Λέσχης Αρχιμαγείρων στην Ελλάδα – Chef’s Club, της Εθνικής Ομάδας Γαστρονομίας, κάτοχος 

ασημένιου μεταλλίου του διαγωνισμού των Chefs στο Βερολίνο το 2008, και έχοντας διατελέσει καθηγητής στη σχολή 

“Le Monde”, έχει πλέον καταξιωθεί στην Αθήνα με τα είκοσι χρόνια εμπειρίας του στον χώρο. 

 

D’origine athénienne, un homme de la Mésogée, personne ne pourrait mieux répondre à la fine cuisine méditerranéenne du 

Sofitel Athens Airport que Théofanis. Elève du chef lauréat Rémy Bidron, Membre du Club des Chefs de Grèce, Chef’s Club du 

groupe national de la gastronomie, médaille d’argent du concours des chefs à Berlin en 2008, ancien professeur à l’école culi-

naire « Le Monde » et fort de vingt ans d’expérience, Théofanis a acquis une véritable expertise dans le milieu culinaire 

d’Athènes. 

http://www.sofitel-Athens-airport.com

