
 

Απεριτίφ / Apéritif 

 

Ορεκτικό / Entrée 

GR Στρείδι με Σίσο μπεαρνεζ / Φουά Γκρα στον ατμό 

με ζωμό Ταϋλάνδης 

FR Huîtres parfumées au shiso en sauce béarnaise / 

Foie gras à la vapeur, bouillon thaï 

 

Κυρίως πιάτα / Plat(s) 

GR : Ραγού μοσχαρίσιας ουράς με ρατατουιγ 

περουβιανων λαχανικών  

Πουρέ καπνιστής πατάτας Demi glass τρούφα 

FR Ragoût de veau, ratatouille de légumes péruviens, 

purée de patate fumée, sauce demi-glace truffe  

 

Επιλογή τυριών / Fromage(s) 

GR : Πλατώ Γαλλικών τυριών με περουβιανές 

εκπλήξεις 

FR: Plateau de fromages français avec des surprises 

péruviennes 

 

Επιδόρπιο / Dessert 

GR : Κρεμ μπρουλέ με τζίντζερ , λεμονγκρας και 

παγωτό Ινδόκαρυδο 

FR: Crème brulée au gingembre, citronnelle et glace à 

la noix de coco  

 

GR : Μακαρόν πράσινο φυστίκι με πραλίνα 

φουντουκιού 

FR: Macarons pistache au praliné de noisettes  

 

Τιμή /Prix / Price :60€  

Καλογριώνη 6, Πλάκα 10556 Αθήνα  

Kalogrioni 6, 10556 Athènes Plaka  

 

Κρατήσεις /Réservations:  

Τηλ / tél : 2130364214 

www.lapanteranegra.gr  

La Pantera negra  

Σεφ : Δημήτρης Κατριβέσης 
Chef : Dimitris Katrivesis 

Menu 2017 

La Pantera negra 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979 και  είναι ο έλληνας σεφ 

που συνέδεσε το όνομα του με το Περού. Μετά από ένα 

εκπαιδευτικό και επαγγελματικό κύκλο στην Ελλάδα, 

ταξίδεψε και μαθήτευσε δίπλα σε σημαντικούς σεφ του 

εξωτερικού. Άνοιξε δικό του εστιατόριο στην Τενερίφη, 

ενώ το 2005 εργάστηκε για ένα χρόνο στο El Bulli. Το 

2010, συνεργάζεται για το άνοιγμα του Dos Palillos με 

έναν από τους πιο διάσημους συνεργάτες του Ferran 

Adrià, τον σεφ Albert Raurich. Στη συνέχεια ο Δημήτρης 

Κατριβέσης λανσάρει τη δική του «Mistura», κουζίνα 

σύντηξης με αρκετά ελληνικά, αγαπημένα του υλικά. Για 

την Ελλάδα το «Mistura» είναι κατοχυρωμένο από τον 

Δημήτρη Κατριβέση και αποτελεί εμπορική επωνυμία. Το 

αγαπημένο του γαλλικό πιάτο: το cassoulet. 

 

Né à Athènes en 1979, il est le chef grec qui a adossé son 

nom à la cuisine péruvienne. Après une formation et un 

cycle professionnel en Grèce, il voyage et fait ses armes 

auprès de grands chefs de l’étranger. Il ouvre un restau-

rant à Tenerife puis, en 2005, il travaille à l’El Bulli, en 

Espagne. En 2010, il s’associe à l’ouverture du Dos Palillos 

avec l’un des collaborateurs les plus précieux de Ferran 

Adria,  le chef Albert Raurich. Dimitris Katrivessis lance 

ensuite sa propre « Mistura », une cuisine de fusion avec 

ses produits grecs préférés. En Grèce, « Mistura » est un 

sigle déposé par Dimitris Katrivessis. Son plat français 

préféré : le cassoulet. 

http://www.lapanteranegra.gr

