
 

Απεριτίφ / Apéritif 
 

Ορεκτικό / Entrée / Starter 
FR Salade, légumes verts frais aux champignons sauvages 

caramélisés  
 

FR Risotto aux trompettes de la mort 
EN Risotto with Cantharellus and trompette de la mort 

 
 

Κυρίως πιάτα / Plat(s) / Main course(s) 
FR Canard aux champignons shiitake, sauce à l’orange  

 
FR Porc fumé à la sauce au porcini 

 
Επιλογή τυριών / Fromage(s) / Cheese course 

FR Gruyère grec local 
 

Επιδόρπιο / Dessert 
FR Cake au citron, sauce à l’orange et au chocolat 

 
 
 

Τιμή /Prix / Price : 30€ par personne. 
Vin non compris. 

 

Ξενοδοχείο Το μπαλκόνι του Ταϋγέτου 

Σκυλορέματος 10, Γεωργίτσι Λακωνίας, 

23059  

Skylorematos 10, 23059 Georgitsi Lakonie 

Κρατήσεις / Réservations:  

Τηλ / tél : 27310 61062 

http://www.taygetosbalcony.gr/ 

Taygetosbalcony Hotel  

Σεφ: Βασιλική Παύλου 
Chef : Vasiliki Pavlou 

Menu 2017 

Η Κική όπως είναι γνωστή στο ευρύ κοινό όντας πολύτεκνη μητέρα απ' το 2000 και ζώντας στην ελληνική επαρχία, 
επηρεάστηκε απ' τα μαγειρέματα των Ελληνίδων γιαγιάδων, και κατάφερε να παντρέψει ελληνικές παραδοσιακές 
συνταγές, με τη σύγχρονη αστική μαγειρική, στην προσπάθειά της να ευχαριστήσει γαστριμαργικά, την οικογένειά 
της και τους φίλους της. Ως οικοδέσποινα του ξενοδοχείου ''Το Μπαλκόνι του Ταϋγέτου'' ανέπτυξε το ταλέντο της 
στην κουζίνα του εστιατορίου, κυρίως αξιοποιώντας τα πρωτογενή τοπικά προϊόντα, που προσέφερε ο Βόρειος 
Ταΰγετος, και από το 2010 μέχρι σήμερα  κέρδισε την αγάπη του κόσμου, με το σπιτικό τρόπο που μαγειρεύει και 
έκανε σήμα κατατεθέν τα ''Μαγειρέματα του Βουνού από την Κική'', με πιάτα αιχμής που βασίζονται στα ντόπια 
λαχανικά, στο κυνήγι, τα άγρια μανιτάρια, τις πέστροφες και τους σολομούς. 
Αγαπημένο της γαλλικό παραδοσιακό πιάτο: Ratatouille και Boeuf Bourguignon. 
 
Kiki, comme aiment bien l'appeler ses amies, est une mère de famille nombreuse et depuis 2000 vit en province. 
Influencée par les plats de grands-mamans grecques, elle a réussi à marier des recettes traditionnelles grecques à la 
cuisine urbaine contemporaine, dans l’objectif de satisfaire gastronomiquement sa famille et ses amis. Patronne de 
l’hôtel « Le Balcon du Taygète », elle a déployé son talent dans la cuisine du restaurant, en mettant notamment en 
valeur les produits locaux du Taygète,  et a réussi à gagner l’amour des gens avec sa cuisine fait-maison et son label 
« Les plats Montagnards de Kiki », avec des plats de pointe basés sur les légumes locaux, le gibier, les champignons 
sauvages, les truites et les saumons. Son plat préféré : Ratatouille et Boeuf Bourguignon. 


