
 

Απεριτίφ / Apéritif 
GR Τριλογία καναπέ, καπνιστού σολομού με τυρί κρέμα, 
πίκλα ραντίτσιο με καμαμπέρ και κροκάν καρυδιού και 

αγγινάρας με κατσικίσιο τυρί και σπανάκι baby 
FR Trilogie de canapés, saumon fumé à la crème de 

fromage, camembert au radicchio, croquant de noix et 
d’artichauts au chèvre et épinards primeur 

 
Ορεκτικό / Entrée / Starter 

GR Ταρτάρ μόσχου σε χώμα απο κινόα με χρένο κάπαρη, 
σινάπη λάιμ με καπνιστό κρόκο 

FR Tartare de veau à la poudre de quinoa, raifort, câpres, 
sinapis, citron vert, jaune d’œuf fumé 

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

 
GR Φιλέτο μόσχου με πουρέ αγγινάρας Ιερουσαλήμ με 

καψαλισμένα εσαλότ και σάλτσα κόκκινων φρούτων 
FR Filet de veau sur purée de topinambours, échalottes 

fumées et sauce aux fruits rouges 
 

ή / ou / or 
 

GR Μπακαλιάρος ποσσέ με πουρέ κουνουπίδι και σάλτσα 
σαμπάνιας/εστραγκόν 

FR Morue pochée et purée de chou-fleur, sauce 
champagne/estragon 

 
Επιλογή τυριών / Fromage(s) / Cheese course 
GR Brie με γλυκό κανθαρέλλας και προσούτο 

FR Brie à la confiture de girolle et jambon de Parme 
 

Επιδόρπιο / Dessert 
GR Φονταντ σοκολάτας σε πουρέ αχλαδι με καραμέλα 

τζίντζερ 
FR Fondant au chocolat, purée de poire, caramel au 

gingembre  
 

Τιμή /Prix / Price : 40€ 

Ρήγα Φεραίου 152 & Κανάρη 

26221 Πάτρα  

Riga feraiou 152 & Kanari, Patras 

 

Κρατήσεις / Réservations:  

Τηλ / tél : 2610 313000 

www.facebook.com/Terra bistro  

Terra bistro  

Σεφ: Κωνσταντίνος Σιδηράς 
Chef : Konstantinos Sidiras 

Menu 2017 

Απόφοιτος  του  Ι.Ε.Κ. Δομή ειδικότητας  ‘’Τεχνικός 
μαγειρικής τέχνης’’ , ο Κωνσταντίνος Σιδηράς κέρδισε 
το χάλκινο μετάλλιο στο διαγωνισμό μαγειρικής του 
Chef’s Club, με θέμα το κύριο πιάτο θαλασσινών το 
2003. Με σπουδαία και πολύχρονη καριέρα σε 
φημισμένους χώρους εστίασης στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό, όπως Ο Τζίτζικας και ο Μέρμηγκας, το Grand 
Balcon -St.George Lycabettus,  το Butcher shop, η 
αλυσίδα βρετανικών εστιατορίων  Las Ιguanas στο 
Λονδίνο και το βραβευμένο με αστέρι Michelin  “Galvin 
at Windows” στο Λονδίνο, είναι σήμερα ο Head Chef 
στο “TERRA BISTRO” στην Πάτρα. Στόχος του;  Μια 
συνεχόμενη επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη 
μέσω της προσφοράς και της έρευνας. Αγαπημένο του 
πιάτο από τη γαλλική κουζίνα:  η παραδοσιακή γαλλική 
κρεμμυδόσουπα με φρυγανισμένο ψωμί και γραβιέρα 
σε πήλινο σκεύος στον φούρνο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diplômé en art culinaire par l’Institut ‘Domi’ en Grèce,  
Constantin Sidiras a été, en 2003, le troisième lauréat du concours Chefs’ 
Club, pour la réalisation d’un plateau de fruits de mer. Avec une impor-
tante expérience dans des grands restaurants en Grèce et à l’étranger, 
tels, La Cigale et la Fourmi, le Grand Balcon -St.George Lycabettus,  le But-
cher shop, ou encore la chaîne de restaurants britanniques Las Iguanas et 
le restaurant étoilé par le Guide Michelin, Galvin at Windows, à Londres, il 
est aujourd’hui le Chef du restaurant Terra Bistrot à Patras. Son objectif ? 
Une évolution professionnelle et personnelle continue, à travers l’offre et 
la recherche. Son plat français préféré : La soupe à l’oignon traditionnelle, 
avec du pain grillé et de gruyère, passée au four. 


