
 

Απεριτίφ / Apéritif 

GR Λεμονάδα με καρύδα λεβάντα και αρωματικό κρασί 

Συνοδευεται από Καναπεδάκια : μπισκότο καρότου και 

κρέμα ταραμά από φύκια, μίνι τσιζκεικ λιαστής ντομάτας 

με μαρμελάδα wakame 

FR: Citronnade à la noix de coco, lavande et vin parfumé – 

Canapés biscuit de carotte, crème de tarama aux algues, 

mini-cheesecake à la tomate séchée et à la confiture de 

wakame  

 

Ορεκτικό / Entrée / Starter 

GR Χτένια μανιταριών με κρέμα από αρακά και φύτρα 

πατζαριού 

FR: Pétoncles de champignons à la crème de petits pois et 

germes de betterave 

 

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

GR Ρατατουι μπέργκερ με τσιπς γλυκοπατάτας Ρατατουι 

μπέργκερ με τσιπς γλυκοπατάτας 

FR :  Burger ratatouille, chips de patate douce 

 

GR Νιοκι πατάτας με σπαράγγια και βούτυρο καρπών 

FR :  Gnocchis de pomme de terre aux asperges et beurre 

de graines 

 

Επιλογή τυριών / Fromage(s) / Cheese course 

GR Φοντυ τυριών από καρπούς με κυβάκια λαχανικών 

Camembert από καρπούς με μαρμελάδα φρούτων εποχής 

FR : Fondue de fromage, petits cubes de légumes, 

camembert à la confiture de fruits de saison 

 

Επιδόρπιο / Dessert 

GR Crème brûlée μπανάνας 

FR : Crème brûlée à la banane 

 
Τιμή /Prix / Price :65 € 

Δεκελέων 23,11854 Κεραμεικος Αθήνα / 

Dekeleon 23, 11854 Keramikos Athènes 

 

Κρατήσεις /Réservations:  

Τηλ / tél : 210- 210-3474423 

http://limebistro.webnode.gr/  

Lime Bistro / Λάιμ bistro  

Οι σεφ: Ντέμη Γεωργίου & Άλκηστις 
Αλεξανδράτου 

Les chefs : Demi Georgiou & Alkisti Alexandratou 

Menu 2017 

H Ντέμη Γεωργίου γεννήθηκε στην Αθήνα, είναι 31 

ετών και εργάζεται σε κουζίνες από τα 24 της. Είναι 

απόφοιτος ΙΕΚ φωτογραφίας και μαγειρικής και έχει 

εργαστεί ως σεφ σε διάφορα εστιατόρια. Ειδικεύεται 

στις ωμοφαγικές και βίγκαν γεύσεις μετά από πολύ 

προσωπική μελέτη και πειραματισμό. Τώρα διατηρεί 

το λάιμ bistro κατάστημα στην Αθήνα με raw-vegan-

gluten free πιάτα. Το αγαπημένο της γαλλικό πιάτο 

είναι η κρεμμυδόσουπα.  

H Άλκηστις Αλεξανδράτου γεννήθηκε στην Αθήνα, 

είναι 35 ετών και εργάζεται σε κουζίνες από τα 18 της. 

Είναι απόφοιτος ΙΕΚ μαγειρικής, F&B, αισθητικής και 

κινέζικης ιατρικής, έχει εργαστεί ως sous-chef σε 

διάφορα εστιατόρια. Ειδικεύεται στις ωμοφαγικές και 

βίγκαν γεύσεις μετά από πολύ προσωπική μελέτη και 

πειραματισμό. Τώρα διατηρεί το λάιμ bistro 

κατάστημα στην Αθήνα με raw-vegan-gluten free 

πιάτα. Το αγαπημένο της γαλλικό πιάτο είναι το 

Ρατατούι. 

 

Demi Georgiou est née à Athènes, elle a 31 ans et elle 

travaille dans la restauration depuis 24 ans. Diplômée 

de l’Institut d’art culinaire et de photographie, elle a 

déjà été chef dans plusieurs restaurants. Spécialisée en 

cuisine crue et vegan après un long processus de déve-

loppement tant personnel que professionnel. Elle est 

actuellement propriétaire du Lime Bistrot à Athènes 

qui propose une cuisine  crue, vegan, sans gluten. Son 

plat français préféré: la soupe à l’oignon.  

Alkistis Alexandratou est née à Athènes, elle a 35 ans 

et elle a intégré le secteur de la restauration à l’âge 

de18 ans. Diplômée de l’Institut culinaire, F&B, esthé-

tique et médecine chinoise, elle a travaillée en tant 

que sous-chef dans divers restaurants. Spécialisée en 

cuisine crue et végane après un long processus de développe-

ment tant personnel que professionnel. Elle est actuellement 

propriétaire du Lime Bistrot à Athènes qui propose une cui-

sine  crue, vegan, sans gluten. Son plat français préféré: La 

ratatouille. 
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