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Στο FREUD ORIENTAL η ιαπωνική γαστρονοµία βρίσκει την απόλυτη 
δηµιουργική της έκφραση µε συνέπεια στις βασικές της αρχές: 
σεβασµός στη φύση, εποχικότητα της πρώτης ύλης, αρµονία χρωµάτων 
και ισορροπία στην παρουσίαση των πιάτων.

Στην Ιαπωνία κάθε γεύµα είναι ένα τελετουργικό-εµπειρία.
Αυτό πιστεύουµε και στο FREUD ORIENTAL.

Ευγνωµοσύνη για το φαγητό που µας προσφέρει η φύση.

ITADAKIMASU

いただきます



ΟΙ AΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ  

Οι άνθρωποί µας είναι η καρδιά και η ψυχή του FREUD ORIENTAL. 

Με προσήλωση στην τελειότητα, ο Chef ∆ηµήτρης Ρένος, µυηµένος από 
Ιάπωνες δασκάλους και επικεφαλής της ζεστής κουζίνας όλα αυτά τα χρόνια, 
καθώς επίσης και ο Sushi-Chef Andy Lay µε τη µακρόχρονη πορεία του σε 
φηµισµένα εστιατόρια του είδους στην Αθήνα, τη Μύκονο και την           
Courchevel, προσφέρουν ένα γευστικό ταξίδι υψηλών προδιαγραφών.

Στην µπάρα, ευρηµατικοί mixologists έχουν σχεδιάσει µια σειρά από 
signature cocktails και premium ποτά, ιαπωνικής και όχι µόνο 
προέλευσης, ενώ τη λίστα των κρασιών από τον ελληνικό και τον διεθνή 
αµπελώνα καθώς επίσης και τις επιλογές sake επιµελούνται οι έµπειροι 
sommeliers µας.

Η οµάδα εξυπηρέτησης του εστιατορίου είναι αφοσιωµένη στην προσφορά 
ζεστής φιλοξενίας. Με επαγγελµατισµό, διακριτικότητα και βαθιά γνώση 
της φιλοσοφίας που πρεσβεύει το FREUD ORIENTAL, στοχεύει στην 
υπέρβαση κάθε προσδοκίας σε ένα περιβάλλον εκλεπτυσµένης αισθητικής.



Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
Στο FREUD ORIENTAL είναι διάχυτη η αίσθηση της κοµψότητας και της 
πολυτέλειας από την ανοιχτή κουζίνα sushi έως την µπάρα και την 
εξωτερική πισίνα, ενώ ιδιαίτερη έµφαση έχει δοθεί στον ατµοσφαιρικό 
φωτισµό της ψηλοτάβανης σάλας, που προσδίδει ζεστές πινελιές στον 
µίνιµαλ διάκοσµο του εστιατορίου. Περίοπτη θέση στον χώρο κατέχει και η 
ενηµερωµένη κάβα κρασιών από τον ελληνικό και τον διεθνή αµπελώνα.



PRIVATE DINING
Στο FREUD ORIENTAL κάθε εκδήλωση είναι ξεχωριστή.
Η εµπειρία µας στην παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών εγγυάται τη 
σύνθεση του ιδανικού συνδυασµού µενού και ατµόσφαιρας στον δικό µας 
χώρο ή στον δικό σας. 

EVENTS
Το FREUD ORIENTAL φιλοξενεί γαµήλιες δεξιώσεις και επετείους, cocktail 
πάρτυ, επαγγελµατικές και κοινωνικές συναντήσεις. ∆ιοργανώνει, επίσης, 
ειδικές βραδιές γευσιγνωσίας εκλεκτών κρασιών, premium ποτών και 
sake για τους λάτρεις του ιαπωνικού πολιτισµού και όχι µόνο.

CATERING
Το FREUD ORIENTAL παρέχει ολοκληρωµένες υπηρεσίες catering στον 
χώρο σας. Αναλαµβάνουµε εταιρικές και κοινωνικές εκδηλώσεις και 
εγγυόµαστε τη σύνθεση του ιδανικού set menu ή buffet που θα απογειώσει 
τις αισθήσεις των καλεσµένων σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µαζί µας:

Τ: 210 6231 181 |  Ε: events@freudoriental.gr 



INDOOR DINING AREA



INDOOR DINING AREA
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: έως 250* άτοµα 
*ανάλογα µε το set up της εκδήλωσης

Κεντρική Σάλα
Sushi Βar

Private Dining
Lounge

έως 108 άτοµα 
έως 6 άτοµα
έως 38 άτοµα 
έως 24 άτοµα  

PRIVATE DINING

Περισσότερες πληροφορίες:
Τ: 210 6231 181 |  Ε: events@freudoriental.gr 



POOL DECK DINING AREA



INDOOR DINING AREA

POOL DECK DINING AREA
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: έως 115* άτοµα 
*ανάλογα µε το set up της εκδήλωσης

Περισσότερες πληροφορίες:
Τ: 210 6231 181 |  Ε: events@freudoriental.gr 



Χαριλάου Τρ ικούπη 48
Κηφισ ιά  145 62,  Αθήνα

Τ: 210 6231 181 | Ε: events@freudoriental.gr 
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