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ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ GIACOMO

CHEF

PASTRY CHEF

ΘΑΝΟΣ ΚΟΥΛΤΟΥΚΗΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΜΟΥΔΗΣ

Ο βραβευμένος Chef Θάνος Κουλτούκης προσεγγίζει την ιταλική
παράδοση με signature πιάτα-ορόσημο, όπου πρωταγωνιστές είναι
η pizza, η pasta, το carpaccio και οι πολύχρωμες ιταλικές σαλάτες.
Με ιδιαίτερη έμφαση στη φρέσκια πρώτη ύλη και στις αποχρώσεις
των τεσσάρων εποχών, τα σπαράγγια, τα κολοκυθάκια, η κολοκύθα
και το radicchio είναι τα λαχανικά που σηματοδοτούν την άνοιξη,
το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και τον χειμώνα αντίστοιχα.

H γαστρονομική εμπειρία GIACOMO κορυφώνεται με τον ταλαντούχο
Pastry Chef Θανάση Σταμούδη και τις δημιουργίες του, πάντοτε
πιστές σε πατροπαράδοτες συνταγές που άντεξαν στον χρόνο.
Το παραδοσιακό tiramisu από το Veneto, το γλυκό calzone από την
Napoli και η πίτα λεμονιού από την Costiera Amalfitana είναι μερικές
μόνο από τις προτάσεις όπου κυριαρχούν τα αρώματα και οι γεύσεις
της Ιταλίας, από τον βορρά έως τον νότο.

ΟΜΑΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
Η ομάδα εξυπηρέτησης των εστιατορίων είναι αφοσιωμένη στην προσφορά ζεστής μεσογειακής φιλοξενίας.
Με επαγγελματισμό και βαθιά γνώση της ιταλικής κουλτούρας στοχεύει στην αριστεία και στην υπέρβαση
κάθε προσδοκίας σε ένα περιβάλλον αυθεντικής φινέτσας με την υπογραφή GIACOMO.

WINE LIST & COCKTAILS
Η λίστα των κρασιών μας περιλαμβάνει ευρεία γκάμα επιλογών
με βάση τις γηγενείς ποικιλίες από τα διαφορετικά terroirs της Ιταλίας και όχι μόνο.
Από το μενού δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα cocktails, τα aperitifs και
τα digestifs που συνθέτουν ένα αντιπροσωπευτικό ψηφιδωτό αρωμάτων και γεύσεων της χώρας.
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PRIVATE DINING | BUSINESS MEETINGS
Τα εστιατόρια GIACOMO αποτελούν ιδανική επιλογή για τη φιλοξενία της κοινωνικής ή της εταιρικής σας συνάντησης.
Οι αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, η εξατομικευμένη εξυπηρέτηση, οι χώροι υψηλής αισθητικής και η τεχνογνωσία μας
εγγυώνται την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία για εσάς και τους καλεσμένους σας.
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Με αφετηρία το πρώτο GIACOMO στο κέντρο της Κηφισιάς, ακριβώς δίπλα στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας,
η ιταλική γαστρονομία βρήκε τον απόλυτο εκφραστή της στην Αθήνα από το 2015.
Στο all-day GIACOMO CUCINA E VINO τον πρώτο λόγο έχουν η αρχοντική ψηλοτάβανη σάλα με τον ξυλόφουρνο και την κομψή μπάρα που θυμίζουν
εστιατόρια της Βενετίας και της Φλωρεντίας, ενώ στα υπαίθρια τραπέζια είναι διάχυτη η ιταλική φινέτσα με φόντο τα εμβληματικά πλατάνια της περιοχής.

GIACOMO CUCINA E VINO | ΚΗΦΙΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Λεβίδου 11, Κηφισιά
145 62 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
210 8014 007
EMAIL
kifissia@giacomo.gr

CINA E VINO
CU

CO

IT
AL

Κατά την πανδηµία του κορονοϊού ισχύει διαφορετική
διάταξη των τραπεζοκαθισµάτων, σύµφωνα
µε το Πρωτόκολλο Κοινωνικής Αποστασιοποίησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε
µε τον υπεύθυνο του εστιατορίου.
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ΑΙΘΡΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΑΛΑ

ΑΙΘΡΙΟ ΠΡΟΣΟΨΗΣ

ΕΙΣΟ∆ΟΣ

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΥΛΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: έως 169* άτοµα
*ανάλογα µε το setup της εκδήλωσης

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΑΛΑ: έως 74 άτοµα
ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΥΛΗ: έως 30 άτοµα

ΑΙΘΡΙΟ ΠΡΟΣΟΨΗΣ: έως 45 άτοµα
ΑΙΘΡΙΟ: έως 20 άτοµα

CINA E VINO
CU

CO

IT
AL

Κατά την πανδηµία του κορονοϊού ισχύει διαφορετική
διάταξη των τραπεζοκαθισµάτων, σύµφωνα
µε το Πρωτόκολλο Κοινωνικής Αποστασιοποίησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε
µε τον υπεύθυνο του εστιατορίου.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΥΛΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: έως 74* άτοµα
*ανάλογα µε το setup της εκδήλωσης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΥΛΗ: έως 56 άτοµα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: έως 18 άτοµα

Το GIACOMO BISTROT βρίσκεται στην οδό Ξενοκράτους στο Κολωνάκι.
Ο ρομαντισμός της παλιάς Αθηναϊκής γειτονιάς, με τους βασιλικούς και τα πολύχρωμα παρτέρια της,
πλαισιώνει άψογα την ιταλική γαστρονομία σε ένα αστικό περιβάλλον διαχρονικής αξίας.

GIACOMO BISTROT | ΚΟΛΩΝΑΚΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ξενοκράτους 21, Κολωνάκι
106 76 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
210 7299 597
EMAIL
kolonaki@giacomo.gr

Κατά την πανδηµία του κορονοϊού ισχύει διαφορετική
διάταξη των τραπεζοκαθισµάτων, σύµφωνα
µε το Πρωτόκολλο Κοινωνικής Αποστασιοποίησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε
µε τον υπεύθυνο του εστιατορίου.

PRIVATE DINING

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: έως 68* άτοµα
*ανάλογα µε το setup της εκδήλωσης

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΑΛΑ & ΑΙΘΡΙΟ: έως 56 άτοµα
PRIVATE DINING: έως 12 άτοµα
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: έως 36 άτοµα

Giacomo
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Το τρίτο εστιατόριο GIACOMO βρίσκεται στη Νάουσα της Πάρου και λειτουργεί εποχιακά.
Εδώ η ιταλική κουζίνα εναρμονίζεται πλήρως στο κινηματογραφικό φόντο της Μικρής Βενετίας
με την απέριττη κυκλαδίτικη γοητεία της.

GIACOMO CUCINA E VINO | ΠΑΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Μικρή Βενετία, Νάουσα, Πάρος
84 401 Κυκλάδες
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
22840 51337
EMAIL
paros@giacomo.gr
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Κατά την πανδηµία του κορονοϊού ισχύει διαφορετική
διάταξη των τραπεζοκαθισµάτων, σύµφωνα
µε το Πρωτόκολλο Κοινωνικής Αποστασιοποίησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε
µε τον υπεύθυνο του εστιατορίου.

ΑΙΘΡΙΟ ΠΡΟΣΟΨΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΑΡ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: έως 119* άτοµα
*ανάλογα µε το setup της εκδήλωσης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: έως 104 άτοµα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ BAR: έως 15 άτοµα

ΕΙΣΟ∆ΟΣ

ΚΗΦΙΣΙΑ

ΚΟΛΩΝΑΚΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Λεβίδου 11, Κηφισιά
145 62 Αθήνα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ξενοκράτους 21, Κολωνάκι
106 76 Αθήνα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Μικρή Βενετία, Νάουσα, Πάρος
84 401 Κυκλάδες

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
210 8014 007

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
210 7299 597
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22840 51337
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