
 

Απεριτίφ / Apéritif 

 

Ορεκτικό / Entrée / Starter 

GR Καρπάτσιο από μανιτάρι Portobello σε βάση υγρής 

χλωροφύλλης, χτένι, αφρό λευκής τρούφας και μαύρο 

αλάτι 

FR: Carpaccio de Portobello sur chlorophylle liquide, 

coquilles Saint Jacques, mousse de truffe blanche, sel 

noir  

 

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

GR Filet Mignon με σάλτσα μαδέρα, ζελέ πιπεριών, 

μους από πατάτες dauphinois και σπαράγγια γλασέ 

FR Filets mignons sauce madère, gelée de poivrons, 

mousse de gratin dauphinois, asperges glacées 

 

 

Επιλογή τυριών / Fromage(s) / Cheese course 

GR Ροκφόρ, Πυρηναίων και Reblochon 

FR Roquefort, Pyrénées et Reblochon 

 

 

Επιδόρπιο / Dessert 

GR Μιλφέιγ με κρέμα patisserie και τζελ από φύλλα 

χρυσού 

FR Millefeuille à la crème pâtissière et gelée aux feuilles 

d'or 

 

 
Τιμή /Prix / Price :30€  

Παγγαίου 4 

54625 Λαδάδικα Θεσσαλονίκη 

Paggaiou 4 

54625 Ladadika Thessalonique 

Κρατήσεις /Réservations :  

Τηλ / tél 2310 510852 

http://www.paparouna.com/ 

PAPAROUNA/ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ  

Σεφ : Δημήτριος Κοτσιβός 
Chef : Dimitrios Kotsivos 

Menu 2017 

Ο executive chef Κοτσιβός Δημήτριος, 

ειδικεύεται στη μεσογειακή κουζίνα με 

εξειδίκευση στα θαλασσινά σε οποιασδήποτε 

μορφή μαγειρικής. Άλλωστε η προϋπηρεσία 

του στις πιο διάσημες κουζίνες εστιατορίων 

και ξενοδοχείων όπου έχει εργαστεί τα 

τελευταία 15 χρόνια το αποδεικνύουν. Η 

πρώτη επαφή με την κουζίνα ξεκίνησε μόλις 

στα δώδεκα χρόνια του και από τότε 

ανελλιπώς τον διακατέχει αυτό που ονομάζει 

μαγειρική ανησυχία. Συνεχής ενημέρωση, 

διάβασμα, σεμινάρια και πειραματισμοί είναι 

το απλό μυστικό για το τελικό αποτέλεσμα στο 

πιάτο, την νοστιμιά. Αγαπημένο του γαλλικό 

πιάτο: Filet Mignon με σάλτσα μαδέρα, ζελέ 

πιπεριών, μους από πατάτες dauphinois και 

σπαράγγια γλασέ. 

 

Le chef exécutif Dimitrios Kotsivos est un spécia-

liste de cuisine méditerranéenne et notamment des 

fruits de mer. Son expérience dans les plus grandes 

cuisines où il a travaillé ces 15 dernières années sont 

bien la preuve. Son premier contact avec la cuisine a 

été à l’âge de 12 ans et depuis il est continuellement 

à la recherche du meilleur : information continuelle, 

lecture, formations et expérimentations sont le se-

cret  de réussite d’un plat plein de saveur. Son plat 

français préféré : filet mignon sauce madère, gelée 

de poivrons, mousse de pommes de terre à la dau-

phinoise et asperges glacés.  

http://www.paparouna.com/

