
 

Απεριτίφ / Apéritif 

Ορεκτικό / Entrée 

GR Τερίνα με σπαράγγια και κατσικίσιο τυρί 

FR Terrine d'asperges au chèvre 

 

Κυρίως πιάτα / Plat(s) 

GR Chateaubriand με σάλτσα bearnaise 

σερβιρισμένο με μια τάρτα πατάτας βουτύρου 

FR Chateaubriand et sa sauce béarnaise, tarte de 

pommes de terre au beurre 

 

Επιλογή τυριών / Fromage(s) 

GR Camembert ψητό στο φούρνο σερβιρισμένο με 

θυμαρίσιο μέλι 

FR Camembert rôti au four au miel de thym 

 

Επιδόρπιο / Dessert 

GR Τάρτα μήλων Αλσατίας 

FR Tarte alsacienne aux pommes 

 

Τιμή /Prix / Price : 40€  

Μητροπόλεως 53 

54623 –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

Mitropoleos 53  

54623  THESSALONIQUE 

Κρατήσεις /Réservations :  

Τηλ / tél : 2310 278027 / 6944246447 

www.marmita.gr  

Marmita Cooking Lab  

Σεφ: Σμαράγδα Ντασιούδη Μακρή 
Chef : Smaragda Dassioudi-Makri 

Menu 2017 

Diplôme Escoffier στις κουζίνες του Ξενοδοχείου 

Ριτζ στο Παρίσι το 2004. Μαθήματα Art de la table 

στη Marie de Broglie το 2004 επίσης. Ιταλική 

κουζίνα στο Cordon Bleu της Φλωρεντίας το 2005 

αλλά και επαγγελματική Γιαπωνέζικη κουζίνα στo 

Wasabi επίσης το 2005, 2006 και το 2009. 

Μαθήματα Διατροφής στο Stonebridge college με 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση αλλά και foodstyling. 

Από το 2006 διατηρώ στη Θεσσαλονίκη ένα 

εργαστήρι μαγειρικής για ερασιτέχνες και από το 

2011 οργανώνουμε γαστρονομικούς περιπάτους 

για τους ξένους ταξιδιώτες που επισκέπτονται την 

πόλη μας αλλά και σεμινάρια μαγειρικής με θέμα 

την ελληνική κουζίνα. Το αγαπημένο μου γαλλικό 

παραδοσιακό πιάτο είναι το Canard à l'orange. 

 

 

Diplômée de l’Ecole Ritz-Escoffier à Paris en 2004. For-

mation sur l’art de la table chez Marie de Broglie en 

2004 également. Cuisine italienne au Cordon Bleu de 

Florence en 2005, ainsi que cuisine japonaise au Wasabi 

en 2005, 2006 et 2009. Cours d’alimentation et de 

foodstyling  par correspondance au Stonebridge college. 

Propriétaire depuis 2006 d’un atelier de cuisine pour 

amateurs à Thessalonique et, depuis 2011, elle organise 

des promenades gastronomiques pour les visiteurs 

étrangers, ainsi que des séminaires de cuisine sur la cui-

sine grecque. Son plat français préféré : le canard à 

l’orange. 


