
 

Απεριτίφ / Apéritif 

GR Ποτήρι γαλλικής σαμπάνιας και amuse-bouche με 

λαβράκι ταρτάρ 

FR Coupe de champagne et tartare de bar en amuse-

bouche 

 

Ορεκτικό / Entrée / Starter 

GR Paris- Brest αλμυρό με μους φουά-γκρα 

FR Paris-Brest salé avec une mousse de foie-gras 

 

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

GR Φιλέτο φρέσκου μπακαλιάρου, κρέμα από 

ψαρόσουπα με piment d'Espelette και λαχανικά 

FR Filet de cabillaud, crème de soupe de poissons de 

roche au piment d'Espelette et jeunes légumes 

 

GR Μοσχαρίσια μάγουλα ραγού και πουρέ από 

τοπιναμπούρ αρωματισμένο με τρίμμα μαύρης 

τρούφας 

FR Joues de bœuf en ragoût et purée de topinambours 

aux brisures de truffe noire 

 

Επιλογή τυριών / Fromage(s) / Cheese course 

Roquefort, Camembert normand, Comté 

 

Επιδόρπιο / Dessert 

GR Πικρή μους σοκολάτας σε μιλφέιγ 

FR Mousse au chocolat amer en millefeuille 

 

Τιμή /Prix / Price :48€ 

Άγγελου Σικελιανού 8 

11525 Νέο Ψυχικό Αθήνα 

Aggelou Sikelianou  

11525 Neo Psychiko Athènes 

 

Κρατήσεις /Réservations:  

Τηλ / tél : 210-5241120  

www.pollymaggoo.gr  

Polly Maggoo  

Σεφ: Γεώριος Ηλιού 
Chef : Georgios Iliou 

Menu 2017 

POLLY MAGGOO 

Σπούδασε στη σχολή ECOLE FERRANDI (École Supé-

rieure de Cuisine Française), στο Παρίσι. Μαθήτευσε, 

εργαζόμενος κοντά σε μεγάλους σεφ όπως ο THIERRY 

BRETON, restaurant ‘chez Michel και ο BERNARD LOI-

SEAU, restaurant ‘Tante Marguerite’. Το 2004 

επέστρεψε στην Ελλάδα όπου εργάστηκε σε 

εστιατόρια, σκάφη και ως Private chef με ειδίκευση 

στην προετοιμασία θεραπευτικών και ενεργειακών 

διατροφών. Το 2009 άνοιξε το γαλλικό bistrot Polly 

Maggoo όπου και δημιουργεί μέχρι σήμερα. 

 

Il a fait ses études à l’ECOLE FERRANDI (École Supé-

rieure de Cuisine Française) à Paris. Apprenti de grands 

chefs, tel Thierry Breton au restaurant ‘Chez Michel’ et 

Bernard Loiseau, au restaurant ‘Tante Marguerite’. Il 

revient en Grèce en 2004 où il a travaillé dans des res-

taurants, des voiliers et en tant que chef privé, spéciali-

sé dans la cuisine thérapeutique et énergétique. En 

2009, il ouvre le bistrot « Polly Maggoo. 

http://www.pollymaggoo.gr

