
Α ΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (BY MARE MARINA)  ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ  ΑΪ ΝΙΚΟΛΑΣ  ΑΚΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΑΛΚΥΟΝΕΣ  AMIGOS (ΓΛΥΦΑ-

ΔΑ)  AMIGOS (ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ)  ANODOS  APSENDI  ΑΡΓΟΥΡΑ  ΑΡΜΟΝΙΑ  AVALON  BARBA LAZAROS  ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ  ΓΑΛΗΝΗ

COSCA  COSMOSTAGE  CULTO  ΔΟΥΡΑΜΠΕΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΚΟΝΕΣ  FACES  HOLLY BAR & KITCHEN (MICRAASIA)  ΘΕΣΣΑΛΙΑ  

JACKSON HALL  ΚΑΛΝΤΕΡΑ  ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ (ΤΟ)  KITCHEN BAR (ΧΑΛΑΝΔΡΙ)  KITCHEN BAR (ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ)  

ΚΟΥΒΕΛΟΣ  MARACANA GRILL  ΜΑΣΑ  MEAT HOUSE  MERCATINO (IL)  ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ  ΜΠΟΥΚΙΑ ΜΠΟΥΚΙΑ  

NARGILE  PIU VERDE  ΠΛΟΕΣ  PRIME GRILL (THE)  ΡΕΣΠΕΝΤΖΑ  SALERO  ΣΑΛΜΑΤΑΝΗΣ  SUPPER  ΧΡΙΣΤΙΝΑ «ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 

Γ. ΤΣΕΛΕΜΕΝΤΕ»  VINCENZO  Α ΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (BY MARE MARINA)  ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ  ΑΪ ΝΙΚΟΛΑΣ  ΑΚΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

ΑΛΚΥΟΝΕΣ  AMIGOS (ΓΛΥΦΑΔΑ)  AMIGOS (ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ)  ANODOS  APSENDI  ΑΡΓΟΥΡΑ  ΑΡΜΟΝΙΑ  AVALON  BARBA 

LAZAROS  ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ  ΓΑΛΗΝΗ  COSCA  COSMOSTAGE  CULTO  ΔΟΥΡΑΜΠΕΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΚΟΝΕΣ  FACES  HOLLY BAR & 

KITCHEN (MICRAASIA)  ΘΕΣΣΑΛΙΑ  JACKSON HALL  ΚΑΛΝΤΕΡΑ  ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ (ΤΟ)  KITCHEN BAR (ΧΑΛΑΝ-

ΔΡΙ)  KITCHEN BAR (ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ)  ΚΟΥΒΕΛΟΣ  MARACANA GRILL  ΜΑΣΑ  MEAT HOUSE  MERCATINO (IL)  ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΣΤΙΣ 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ  ΜΠΟΥΚΙΑ ΜΠΟΥΚΙΑ  NARGILE  PIU VERDE  ΠΛΟΕΣ  PRIME GRILL (THE)  ΡΕΣΠΕΝΤΖΑ  SALERO  ΣΑΛΜΑΤΑΝΗΣ  

SUPPER  ΧΡΙΣΤΙΝΑ «ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ Γ. ΤΣΕΛΕΜΕΝΤΕ»  VINCENZO  Α ΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (BY MARE MARINA)  ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ  

ΑΪ ΝΙΚΟΛΑΣ  ΑΚΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΑΛΚΥΟΝΕΣ  AMIGOS (ΓΛΥΦΑΔΑ)  AMIGOS (ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ)  ANODOS  APSENDI  ΑΡΓΟΥΡΑ  ΑΡ-

ΜΟΝΙΑ  AVALON  BARBA LAZAROS  ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ  ΓΑΛΗΝΗ  COSCA  COSMOSTAGE  CULTO  ΔΟΥΡΑΜΠΕΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΚΟΝΕΣ  

FACES  HOLLY BAR & KITCHEN (MICRAASIA)  ΘΕΣΣΑΛΙΑ  JACKSON HALL  ΚΑΛΝΤΕΡΑ  ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ (ΤΟ)  

KITCHEN BAR (ΧΑΛΑΝΔΡΙ)  KITCHEN BAR (ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ)  ΚΟΥΒΕΛΟΣ  MARACANA GRILL  ΜΑΣΑ  MEAT HOUSE  MERCATINO 

(IL)  ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ  ΜΠΟΥΚΙΑ ΜΠΟΥΚΙΑ  NARGILE  PIU VERDE  ΠΛΟΕΣ  PRIME GRILL (THE)  ΡΕΣΠΕΝΤΖΑ  

SALERO  ΣΑΛΜΑΤΑΝΗΣ  SUPPER  ΧΡΙΣΤΙΝΑ «ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ Γ. ΤΣΕΛΕΜΕΝΤΕ»  VINCENZO  Α ΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (BY MARE MARINA)  

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ  ΑΪ ΝΙΚΟΛΑΣ  ΑΚΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΑΛΚΥΟΝΕΣ  AMIGOS (ΓΛΥΦΑΔΑ)  AMIGOS (ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ)  ANODOS  

APSENDI  ΑΡΓΟΥΡΑ  ΑΡΜΟΝΙΑ  AVALON  BARBA LAZAROS  ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ  ΓΑΛΗΝΗ  COSCA  COSMOSTAGE  CULTO  ΔΟΥΡΑ-

ΜΠΕΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΚΟΝΕΣ  FACES  HOLLY BAR & KITCHEN (MICRAASIA)  ΘΕΣΣΑΛΙΑ  JACKSON HALL  ΚΑΛΝΤΕΡΑ  ΚΑΛΩ-

ΣΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ (ΤΟ)  KITCHEN BAR (ΧΑΛΑΝΔΡΙ)  KITCHEN BAR (ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ)  ΚΟΥΒΕΛΟΣ  MARACANA GRILL  

ΜΑΣΑ  MEAT HOUSE  MERCATINO (IL)  ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ  ΜΠΟΥΚΙΑ ΜΠΟΥΚΙΑ  NARGILE  PIU VERDE  ΠΛΟΕΣ  

PRIME GRILL (THE)  ΡΕΣΠΕΝΤΖΑ  SALERO  ΣΑΛΜΑΤΑΝΗΣ  SUPPER  ΧΡΙΣΤΙΝΑ «ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ Γ. ΤΣΕΛΕΜΕΝΤΕ»  VINCENZO

Α ΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (BY MARE MARINA)  ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ  ΑΪ ΝΙΚΟΛΑΣ  ΑΚΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΑΛΚΥΟΝΕΣ  AMIGOS (ΓΛΥΦΑ-

ΔΑ)  AMIGOS (ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ)  ANODOS  APSENDI  ΑΡΓΟΥΡΑ  ΑΡΜΟΝΙΑ  AVALON  BARBA LAZAROS  ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ  ΓΑΛΗΝΗ

COSCA  COSMOSTAGE  CULTO  ΔΟΥΡΑΜΠΕΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΚΟΝΕΣ  FACES  HOLLY BAR & KITCHEN (MICRAASIA)  ΘΕΣΣΑ-

ΛΙΑ  JACKSON HALL  ΚΑΛΝΤΕΡΑ  ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ (ΤΟ)  KITCHEN BAR (ΧΑΛΑΝΔΡΙ)  KITCHEN BAR (ΜΑΡΙΝΑ 

ΖΕΑΣ)  ΚΟΥΒΕΛΟΣ  MARACANA GRILL  ΜΑΣΑ  MEAT HOUSE  MERCATINO (IL)  ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ  ΜΠΟΥΚΙΑ 

ΜΠΟΥΚΙΑ  NARGILE  PIU VERDE  ΠΛΟΕΣ  PRIME GRILL (THE)  ΡΕΣΠΕΝΤΖΑ  SALERO  ΣΑΛΜΑΤΑΝΗΣ  SUPPER  ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

«ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ Γ. ΤΣΕΛΕΜΕΝΤΕ»  VINCENZO  Α ΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (BY MARE MARINA)  ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ  ΑΪ ΝΙΚΟΛΑΣ  ΑΚΤΗ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΑΛΚΥΟΝΕΣ   AMIGOS (ΓΛΥΦΑΔΑ)  AMIGOS (ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ)  ANODOS  APSENDI  ΑΡΓΟΥΡΑ  ΑΡΜΟΝΙΑ  AVALON  

BARBA LAZAROS  ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ  ΓΑΛΗΝΗ  COSCA  COSMOSTAGE  CULTO  ΔΟΥΡΑΜΠΕΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΚΟΝΕΣ  FACES  HOLLY 

BAR & KITCHEN (MICRAASIA)  ΘΕΣΣΑΛΙΑ  JACKSON HALL  ΚΑΛΝΤΕΡΑ  ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ (ΤΟ)  KITCHEN BAR 

(ΧΑΛΑΝΔΡΙ)  KITCHEN BAR (ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ)  ΚΟΥΒΕΛΟΣ  MARACANA GRILL  ΜΑΣΑ  MEAT HOUSE  MERCATINO (IL)  ΜΠΑΛ-

ΚΟΝΙ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ  ΜΠΟΥΚΙΑ ΜΠΟΥΚΙΑ  NARGILE  PIU VERDE  ΠΛΟΕΣ  PRIME GRILL (THE)  ΡΕΣΠΕΝΤΖΑ  SALERO  

ΣΑΛΜΑΤΑΝΗΣ  SUPPER  ΧΡΙΣΤΙΝΑ «ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ Γ. ΤΣΕΛΕΜΕΝΤΕ»  VINCENZO  Α ΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (BY MARE MARINA)  

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ  ΑΪ ΝΙΚΟΛΑΣ  ΑΚΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΑΛΚΥΟΝΕΣ  AMIGOS (ΓΛΥΦΑΔΑ)  AMIGOS (ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ)  ANODOS  

APSENDI  ΑΡΓΟΥΡΑ  ΑΡΜΟΝΙΑ  AVALON  BARBA LAZAROS  ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ  ΓΑΛΗΝΗ  COSCA  COSMOSTAGE  CULTO  ΔΟΥΡΑ-

ΜΠΕΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΚΟΝΕΣ  FACES  HOLLY BAR & KITCHEN (MICRAASIA)  ΘΕΣΣΑΛΙΑ  JACKSON HALL  ΚΑΛΝΤΕΡΑ  ΚΑΛΩ-

ΣΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ (ΤΟ)  KITCHEN BAR (ΧΑΛΑΝΔΡΙ)  KITCHEN BAR (ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ)  ΚΟΥΒΕΛΟΣ  MARACANA GRILL  

Άριστες γεύσεις
στην καλύτερη τιμή!
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for Business & Pleasure

2011



Σε πείσμα των καιρών, η γαστρονομία εξελίσσεται, εξυψώνεται, καταλαμβάνει χώρο 

στα περιοδικά, «παίζει» στην τηλεόραση, δημιουργεί ντόρο γύρω από το όνομά της κι 

εν τέλει, δίνει ώθηση στον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των εστιατορίων. Χάρη σ’ αυτήν 

έχει δημιουργηθεί μία νέα τάξη γευστικών πραγμάτων, χάρη σ’ αυτήν βελτιώνονται τα 

μενού των αθηναϊκών restaurants και χάρη σ’ αυτήν έχουμε την τύχη να γευματίζουμε σε 

άψογα διαμορφωμένους χώρους. Η επίκαιρη όσο ποτέ τέχνη της μαγειρικής διαμορφώνει 

διαθέσεις, προκαλεί έντονα συναισθήματα συμπάθειας και αντιπάθειας, αποκτά 

ενεργό ρόλο στη ζωή μας και κατευθύνει τις επιχειρήσεις εστίασης σε νέους δρόμους, 

στρωμένους με ποιοτικά προϊόντα, άριστο σέρβις, σεβασμό απέναντι στον πελάτη και 

προπάντων προσιτές τιμές. Η φετινή έκδοση επιχειρήσεων εστίασης και διασκέδασης 

διαμορφώθηκε με γνώμονα την ανάγκη για φιλικό λογαριασμό, η οποία γεννήθηκε από τις 

διεθνείς οικονομικές συγκυρίες. Στα χέρια σας κρατάτε έναν οδηγό με επιλεγμένα, value 

for money εστιατόρια που επαναπροσδιορίζουν τη σχέση ποιότητας-τιμής. Απολαύστε τα!

Στην ιστοσελίδα www.4menu.gr, η οποία αποτελεί εξέλιξη της έντυπης έκδοσης 4MENU, θα 

βρείτε περισσότερα εστιατόρια, νέα που αφορούν χώρους εστίασης, βίντεο, φωτογραφίες 

και συνταγές. Όσον αφορά σε εταιρικά γεύματα, επισκεφθείτε το www.businessmenu.gr, 

το μοναδικό ελληνικό website που περιλαμβάνει επιχειρήσεις για επαγγελματικές 

εκδηλώσεις.

Από την έκδοση

ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ   ΦΑΙΗ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ   ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΚΡΕΚΗ, ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΔΙΟΡΘΩΣΗ   ΧΑΡΑ ΠΥΡΠΥΛΗ
ART DIRECTOR   ΑΘΗΝΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ   ΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΦΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΡΗΣ
YΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ   ΕΛΕΝΑ ΒΑΡΣΑΜΗ, ΞΑΝΘΗ ΚΑΤΣΟΥΠΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ EΦΑΡΜΟΓΩΝ   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ   ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

   ΕΚΔΟΤΙΚΗ -ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ P.aR

    ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 92-94, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18535 , ΤΗΛ.: 210 4190040, FAX: 210 4190079, 
    E-mail: info@par.com.gr, www.par.com.gr

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΟΛΟΥ Ή ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 2121/1993 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Editorial

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

4menu.gr
τα καλύτερα εστιατόρια στο πιάτο σας

click it

Ο πληρέστερος οδηγός εστιατορίων της Αττικής είναι γεγονός!

 Πληκτρολογήστε www.4menu.gr και βρείτε 

all day bar-restaurants, μεζεδοπωλεία, μουσικές ταβέρνες, τρατορίες, 

φωτογραφίες, videos και συνταγές, για να ξέρετε 

τί παίζει στη γαστρονομική σκηνή της πόλης!



A

Εστιατόρια για Ψάρι / Ελληνική Σύγχρονη Κουζίνα  



  VALUE 4 MONEY  

4

4menu.gr
τα καλύτερα εστιατόρια στο πιάτο σας

Λεωφόρος Συγγρού 156, Αθήνα
Τηλ.: 210 9232918
Fax: 210 9232919

info@ainikolas.com 
www.ainikolas.com

«Πριν ακόμα κολυμπήσετε στα καθάρια νερά γεύσεων, θα αντιληφθείτε τον θαλασσινό 
προσανατολισμό του «σκανάροντας» το άψογο αισθητικά πολυτελές περιβάλλον»

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Μύδια σχάρας με ψιλοκομμένη ντομάτα 
και λάδι.
2. Καρπάτσιο λαβράκι.
3. Ριζότο με μελάνι σουπιάς.
4. Πανακότα με κόκκινα φρούτα και σιρόπι 
βαλσάμικου.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Καθημερινά, 12:00-24:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€38 εταιρικό μενού
€38-55 à lα cαrte (χωρίς κρασί)

CHEF    Pino Saccheri

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ   Ισμήνη Κάραλη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

EΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΓΙΑ ΨΑΡΙ

Το νεότευκτο καράβι γεύσεων έδεσε στο γαστρο-

νομικό αγκυροβόλι της Αθήνας το καλοκαίρι 

του 2010 και φέρει το όνομα του προστάτη αγίου 

των ναυτικών, δηλώνοντας απροκάλυπτα τους θα-

λασσινούς σκοπούς του. Δε χωρά αμφιβολία πως ο 

Αϊ Νικόλας είναι ένα εκλεπτυσμένο εστιατόριο για 

ψάρι. Πριν ακόμα κολυμπήσετε στα καθάρια νερά 

γεύσεων, θα αντιληφθείτε τον προσανατολισμό του 

«σκανάροντας» το άψογο αισθητικά πολυτελές πε-

ριβάλλον∙ αποχρώσεις του γαλάζιου και του γκρι 

στις βελούδινες πολυθρόνες, λευκοί καναπέδες, 

ναυτικά μοτίβα και πινελιές ιωδίου στους δύο ορό-

φους... Στο επίκεντρο η ανοιχτή κουζίνα, το βασίλειο 

του διακεκριμένου executive chef Pino Sacherri, ο 

οποίος μεταμορφώνει τις ποιοτικές πρώτες ύλες σε 

πιάτα υψηλών προδιαγραφών. Ολόφρεσκα ψάρια 

από το Αιγαίο και το Ιόνιο με καρτελάκια που αναφέ-

ρουν τον τόπο και χρόνο αλιείας, φύκια Γραμβούσας, 

αυγοτάραχο Μεσολογγίου, αχινοί, όστρακα, φάβα 

Σαντορίνης και πολλές ακόμα εκλεκτές ελληνικές 

λιχουδιές προστίθενται στον κατάλογο των απαραί-

τητων υλικών του «καπετάνιου» της κουζίνας. Απο-

λαύστε γεύματα με αλμύρα, στο πλαίσιο φιλικών 

αλλά και επαγγελματικών συναντήσεων, καθώς ο 

Αϊ Νικόλας παρέχει Wi-Fi, parking και led display.
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«Αντικρίζοντας τις προτάσεις του μενού, θαρρείς πως εδώ οι γνώριμες νοστιμιές του βουνού και 
της θάλασσας καταφέρνουν να συνδυαστούν, χωρίς να αποκλείουν τις ψαγμένες εμπνεύσεις»

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Σπανακόπιτα της Ζωής.
2. Ριζόνι με πετροσωλήνες.
3. Κυκλαδίτικη.
4. Γαρίδες με φάβα.
5. Μελιτζανόπιτα.
6. Λιόκαφτο (τσιπούρα που στεγνώνει πάνω 
από τη φωτιά, με αλάτι και μυρωδικά).

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Δευτέρα-Παρασκευή 20:00-00:30, 
Σάββατο 12:00-00:30, 
Κυριακή 12:00-19:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€15-20 εταιρικό μενού
€20-25 à lα cαrte (με ποτό)

Όταν ο έμπειρος chef Νίκος Μιχαήλ αποφάσισε να 

συνεχίσει τη γαστρονομική πορεία 20 χρόνων 

μέσα από το δικό του εστιατόριο, τότε γεννήθηκε το 

Άργουρα στις Τζιτζιφιές. Ο προσωπικός χώρος σου 

κάνει κλικ από την πρώτη στιγμή∙ λευκές καρέκλες, 

περιποιημένα τραπεζομάντηλα, φωτογραφίες από 

το χωριό Αργυρό της Εύβοιας -η πρώτη ονομασία του 

ήταν Άργουρα-, λίγη πρασινάδα στο νερό για καλό 

feng sui, μικρές πινελιές παράδοσης και ποιοτική 

ελληνική μουσική να «ντύνει» το περιβάλλον. Τα 

αγνά προϊόντα από την Εύβοια, την ιδιαίτερη πατρίδα 

του ιδιοκτήτη, και τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας 

εγγυώνται την πλούσια γεύση των σπεσιαλιτέ που ο 

ίδιος ετοιμάζει στην ανοιχτή κουζίνα του. Αντικρίζο-

ντας τις προτάσεις του μενού, θαρρείς πως εδώ οι 

γνώριμες νοστιμιές του βουνού και της θάλασσας 

καταφέρνουν να συνδυαστούν, χωρίς να αποκλεί-

ουν τις ψαγμένες εμπνεύσεις. Σαλάτες, ζεστά ή κρύα 

ορεκτικά, κρεατικά, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, 

όλα φέρουν τη «σφραγίδα» του Νίκου Μιχαήλ. Το 

νέο στέκι της περιοχής, χωρητικότητας 100 ατόμων, 

προσφέρεται για γεύματα μεταξύ φίλων ή συνεργα-

τών και πάντα παρέα με γεύσεις…

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ
CHEF    Νίκος Μιχαήλ

Αγησιλάου 49-51, Τζιτζιφιές
Τηλ.: 217 7173200, 6978 270927



  VALUE 4 MONEY  

8

4menu.gr
τα καλύτερα εστιατόρια στο πιάτο σας

«Οι απαιτητικοί ιχθυολάτρες που έχουν «εμμονή» με το βυθό, 
εδώ θα βρουν την προσωπική τους «γαλάζια» Εδέμ»

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Φρέσκια ανάμεικτη σαλάτα του 
Δουράμπεη.
2. Ταραμοσαλάτα του Δουράμπεη.
3. Μαριναρισμένη ή ψητή καραβιδόψιχα.
4. Χτένια ψητά.
5. Αχινοσαλάτα.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Καθημερινά, 12:00-00:30.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€45 à lα cαrte

Συνώνυμο της ψαροφαγίας στον Πειραιά από το 

1932! Με θητεία 80 χρόνων στη θαλασσινή γα-

στρονομία, το εστιατόριο Δουράμπεης αποτελεί το 

all time classic στέκι για φρέσκο ψάρι και συνεχίζει 

να υπηρετεί με σεβασμό την παράδοση. Οι απαιτητι-

κοί ιχθυολάτρες που έχουν «εμμονή» με το βυθό, 

εδώ θα βρουν την προσωπική τους «γαλάζια» Εδέμ. 

Η πιο καλή ψαριά φιγουράρει στον κατάλογο, μαζί 

με κυδώνια, χτένια, πετροσωλήνες, καραβιδόψιχα 

και λογής-λογής λιχουδιές που έχουν ως προορι-

σμό τα τραπέζια σας. Στο «τιμόνι» του Δουράμπεη, 

ο expert Στέργιος Απέργης, ο οποίος φροντίζει ώστε 

κάθε μπουκιά από τις σπεσιαλιτέ που παρασκευάζει 

να ισοδυναμεί με βουτιά σε μια θάλασσα γεύσεων. 

Με «εργαλεία» μόνο τα ποιοτικότερα και πιο φρέ-

σκα προϊόντα, «ζωγραφίζει» απλά στην εμφάνιση, 

ωστόσο πληθωρικά στη γεύση πιάτα. Η ευρύχωρη 

και διακριτικά πολυτελής αίθουσα φαγητού του Δου-

ράμπεη έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 120 ατόμων, 

ενώ στον εξωτερικό χώρο μπορούν να γευματίσουν 

ή να απολαύσουν δείπνα υψηλών προδιαγραφών 

ακόμα 130 ψαροφάγοι. 

CHEF    Στέργιος Απέργης

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ   Νίκος Φλετορίδης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

EΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΓΙΑ ΨΑΡΙ

Ακτή Δηλαβέρη 29, Καστέλα
Τηλ.: 210 4118220, 4122092

Fax: 210 4174501
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«Αχινοσαλάτες, μύδια, καλαμάρια, σαγανάκια θαλασσινών, συναγρίδες και άλλα 
εκλεκτά ψαρικά συμμετέχουν στο διαγωνισμό γεύσης του Καλντέρα»

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Πεσκανδρίτσα της Καλντέρας.
2. Γαρίδες μαγιάτικες με κρέμα γάλακτος 
και φρέσκα κρεμμυδάκια.
3. Τηγανητά φρέσκα μύδια με σκορδαλιά 
καρυδιού.
4. Καλαμάρια στη σχάρα, γεμιστά με καρό-
τα και τυριά.
5. Μπακαλιάρος ξαλμυρισμένος σε 
γάλα, με σκορδαλιά από μαύρο ψωμί και 
καρύδια. 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Καθημερινά, 13:00-01:30.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€25 εταιρικό μενού
€30 à lα cαrte (χωρίς κρασί)

CHEF    Πέτρος Ατρίνης

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ    Γρηγόρης Αστεριάδης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

EΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΓΙΑ ΨΑΡΙ

Κυκλάδες και σαντορινιά Καλντέρα ευωδιάζει 

η λεωφόρος Ποσειδώνος τα τελευταία είκοσι 

χρόνια. Το καθαρά νησιώτικο περιβάλλον με τους 

λευκούς –σαν φρεσκοασβεστωμένους- τοίχους, τις 

μπλε καρέκλες και τα αιγαιοπελαγίτικα μοτίβα, πα-

ραπέμπει σε ατελείωτο ελληνικό καλοκαίρι. 

Ο νους γυρίζει πίσω στις ημέρες των διακοπών, όταν 

οι θαλασσινές μυρωδιές αρχίζουν να τριβελίζουν τη 

μύτη. Νομίζεις πως τα δίχτυα του ψαρά μόλις άδεια-

σαν, έχοντας γεμίσει τους πάγκους της κουζίνας με 

φρούτα της θάλασσας και φρέσκα ψάρια. Ο chef 

Πέτρος Ατρίνης μεταμορφώνει τα καλούδια του βυ-

θού σε μερακλίδικους μεζέδες και παραδοσιακές 

κυκλαδίτικες σπεσιαλιτέ που «τραβάνε» το ούζο 

και το κρασί, ενώ αχινοσαλάτες, μύδια, καλαμάρια, 

σαγανάκια θαλασσινών, συναγρίδες και άλλα εκλε-

κτά ψαρικά συμμετέχουν στο διαγωνισμό νοστιμιάς  

του Καλντέρα. Οι δίσκοι «πηγαινοέρχονται» στις 

ευρύχωρες αίθουσες χωρητικότητας 180 ατόμων, τα 

βλέμματα αιχμαλωτίζονται από την απλή κι απέριττη 

παρουσία των πιάτων και οι λάτρεις της ιχθυοφαγίας 

μένουν απόλυτα ικανοποιημένοι. Ο γλυκός επίλογος 

γράφεται με αχλάδια κρασάτα και παγωτό καϊμάκι 

που αναλαμβάνουν να αλλάξουν τη γεύση σας. 

Λεωφ. Ποσειδώνος 54Α, Παλαιό Φάληρο
Τηλ.: 210 9829647, 9839636

info@calderarestaurant.gr 
www.calderarestaurant.gr

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, 

ΤΡΙΤΗ & ΤΕΤΑΡΤΗ 

(απαραίτητη 

η τηλεφωνική 

κράτηση)

-25%
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«Ευωδιές από μοσχοβολιστά ορεκτικά, σπιτικά μαγειρευτά και κρεατικά σχάρας επηρεάζουν 
θετικά τους θαμώνες, οι οποίοι αδημονούν για τις καθαρές γεύσεις του ελληνικότατου μενού»

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Τηγανητός κεφτές πολίτικος.
2. Κοκορετσάκι ρουμελιώτικο.
3. Κατσικάκι λαδορίγανη.
4. Χουνκιάρ μπεγεντί με καπνιστή μελιτζάνα 
πουρέ.
5. Κατσικομακαρονάδα (κατσίκι στην κατσαρό-
λα, μαγειρεμένο σε σιγανή φωτιά με ελαιόλα-
δο, φρέσκια ντομάτα και σαντορινιά ντοματίνια, 
σβησμένο με κρασί Vinsanto και σερβιρισμένο 
με χοντρά μακαρόνια, βρασμένα στη σάλτσα 
του).

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Δευτέρα-Παρασκευή ανοιχτά από τις 18:00,
Σάββατο 13:00-18:00 και 20:00-24:00, 
Κυριακή 13:00-18:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€30-32 à lα cαrte (χωρίς κρασί)

CHEF    Αντώνης Ρούσσος

Όταν το καλωσόρισμα του οικοδεσπότη είναι 

εγκάρδιο, ζεστό, φιλικό και όταν συνοδεύεται 

από ένα πλατύ, αυθεντικό χαμόγελο, τότε αποτελεί 

ισχυρό δέλεαρ για να σας φέρνει ξανά και ξανά κο-

ντά του. Και όταν τα εκλεκτά εδέσματα αντανακλούν 

φροντίδα, μεράκι και σεβασμό στην τοπική γαστρο-

νομική κουλτούρα, τότε είναι βέβαιο πως έχετε 

βρει το ιδανικό στέκι φαγητού. Όλα τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά προσιδιάζουν στην πολυβραβευ-

μένη αστική ταβέρνα Το καλωσόρισμα του Αντώνη 

στην Κάτω Κηφισιά, μια πιστή συντροφιά της καλής 

ελληνικής κουζίνας. Ο ιδιοκτήτης Αντώνης Ρούσσος 

θα σας υποδεχτεί στο φιλόξενο άνετο περιβάλλον 

με τις διακριτικές ρουστίκ αναφορές που έστησε και 

«μπόλιασε» με την αγάπη του για τα προϊόντα Ελ-

λήνων παραγωγών∙ τα προσεγμένα σερβίτσια έχουν 

πάρει τη θέση τους δίπλα στα γυάλινα ποτήρια, ενώ 

τα βοηθητικά stands έχουν τοποθετηθεί δίπλα στα 

τραπέζια για να «στηρίξουν» τις φιάλες λευκού ή 

κόκκινου κρασιού. Ευωδιές από μοσχοβολιστά ορε-

κτικά, σπιτικά μαγειρευτά και κρεατικά σχάρας επη-

ρεάζουν θετικά τους θαμώνες, οι οποίοι αδημονούν 

για τις καθαρές γεύσεις του ελληνικότατου μενού. 

Το τέλος είναι πιο γλυκό από ποτέ με μαρέγκα φρα-

μπουάζ και καρυδόπιτα συνοδεία παγωτού να βά-

ζουν τον ουρανίσκο σε πειρασμό…

Γεωργίου Λύρα 41, Κάτω Κηφισιά
Τηλ.: 210 8017869, 8018457

www.ταβερνα-καλωσορισμα.gr

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ



  VALUE 4 MONEY  

14

4menu.gr
τα καλύτερα εστιατόρια στο πιάτο σας

«Πριν ακόμα φτάσετε στο θαλασσινό προκείμενο, το βλέμμα χάνεται στο styling που 
«λατρεύει» το λευκό, την αιγαιοπελαγίτικη αύρα, τα καραβάκια και τους γλάρους»

Παύλου Μελά 13, περιοχή Καρέα
Τηλ.: 210 7640240
Fax: 210 7655908

info@mpalkoni-kyklades.gr

Ονομάστηκε Μπαλκόνι στις Κυκλάδες, κι ας βρί-

σκεται στην περιοχή του Καρέα. Η νέα βεράντα 

της πόλης «κοιτάζει» την πρωτεύουσα απλωμένη 

στα πόδια της, κι ας ήθελε να βλέπει τις Μικρές Κυ-

κλάδες. Ακόμα κι αν δεν μπορείτε να έχετε εικόνα 

τους από τις μεγάλες τζαμαρίες, τις γεύεστε σε κάθε 

πιρουνιά… Ψάρια από τα Κουφονήσια, την Ηρακλειά 

και την Κίμωλο, φάβα και ξινομυζήθρα από τη Σχοι-

νούσα, την ιδιαίτερη πατρίδα του ιδιοκτήτη, και αστα-

κοί από τη θάλασσα που αγκαλιάζει τα κυκλαδονή-

σια. Πριν ακόμα φτάσετε στο θαλασσινό προκείμενο, 

το βλέμμα χάνεται στο styling που «λατρεύει» το 

λευκό, την αιγαιοπελαγίτικη αύρα, τα καραβάκια 

και τους γλάρους.  Ο κατάλογος ευωδιάζει ιώδιο 

και φρεσκάδα, πλημμυρισμένος καθώς είναι από 

φρέσκα μαλάκια (καλαμάρια, χταπόδια), μύδια, γα-

ριδάκι συμιακό και ψάρια απευθείας από τα δίχτυα, 

ενώ κάθε μπουκιά από τις σπεσιαλιτέ του chef Ηλία 

Γαβαλά μοιάζει με βουτιά στο βυθό. Αρκεί να δοκι-

μάσετε μακαρονάδα με αχινό ή αστακό, ριζότο με 

σπάνιους πετροσωλήνες και γάμπαρη Αμβρακικού 

στην εποχή της, για να πειστείτε πως το Μπαλκόνι 

στις Κυκλάδες έχει όντως φέρει το νησί στην Αθή-

να. Ούζο, τσίπουρο, ρακή και κρασί από την κάβα με 

τις εξαιρετικές ετικέτες συμπληρώνουν ιδανικά το 

παζλ με τους λαχταριστούς ψαρομεζέδες. Κλείστε 

το δείπνο σας με σβίγγους, το γλυκό που συνήθιζαν 

να φτιάχνουν οι καραβομάγειρες από φθηνά υλικά, 

ωστόσο πλούσια σε γεύση. Εκατόν πενήντα «τα-

ξιδιώτες» στο εσωτερικό και 250 στον εξωτερικό 

χώρο μπορούν να απολαύσουν γεύματα με φίλους ή 

συναδέλφους σε μια άκρως φιλική ατμόσφαιρα. 

CHEF    Ηλίας ΓαβαλάςΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ /EΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΓΙΑ ΨΑΡΙ

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Πετροσωλήνες.
2. Φρέσκο γαριδάκι συμιακό.
3. Φάβα Σχοινούσας.
4. Μακαρονάδα με βασιλικό καβούρι.
5. Σβίγγος (γλυκό με σάλτσα σοκολάτας 
ή μέλι).

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Δευτέρα-Παρασκευή 17:00-00:30, 
Σάββατο 12:00-00:30, 
Κυριακή 12:00-19:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€30 εταιρικό μενού
€30 à lα cαrte (χωρίς κρασί)
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Τυρταίου 39, Παλαιό Φάληρο
Τηλ.: 210 9320155

«Η chef τιμά υπέρ το δέον τις απλές πρώτες ύλες και τα βιολογικά προϊόντα, 
παρασκευάζοντας κορυφαία πιάτα –εξ ου και το Βραβείο Ελληνικής Κουζίνας 2010»

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Σολομός με μπρικ, sour cream και 
horseradish σε σπιτικά μπλινί.
2. Ριζότο με χτένια, κυδώνια και σαφράν.
3. Μπουκίτσες συκωτιού με λαδορίγανη.
4. Κερκυραϊκό σοφρίτο.
5. Πορτοκαλόπιτα.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Τρίτη-Παρασκευή 19:30-00:30, 
Σάββατο όλη μέρα, 
Κυριακή 13:30-19:00, 
Δευτέρα κλειστά.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€20-30 à lα cαrte

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
CHEF    ΡΩΞΑΝΗ ΑΣΛΑΝΙΔΗ

Σε μια όμορφη, «πράσινη» γειτονιά του Παλαιού 

Φαλήρου συντελέστηκε το «θαύμα» με το όνομα 

Μπουκιά-Μπουκιά, το οποίο αποδεικνύει πως η 

απλότητα μπορεί να είναι μεγαλειώδης. Χώρος λι-

τός και προσιτός, χωρίς φανφάρες, σου κάνει κλικ 

από την πρώτη στιγμή που εισέρχεσαι στο εσωτε-

ρικό του. Ξένες μουσικές, λευκά τραπεζομάντηλα, 

κάδρα «φορτωμένα» με μαγειρικά θέματα και μια 

μικρή περιποιημένη αυλή, φέρουν τη σφραγίδα της 

προσωπικής φροντίδας και προσθέτουν το δικό τους 

λιθαράκι στην ήδη οικεία ατμόσφαιρα. Η κάρτα, σύ-

ντομη και περιεκτική, περιλαμβάνει σπεσιαλιτέ για 

όλα τα γούστα. Τα ποιοτικά κρεατικά «συναγωνίζο-

νται» σε προτιμήσεις τα φρέσκα ψάρια και τα θαλασ-

σινά, όμως φαίνεται πως η πλάστιγγα γέρνει προς… 

το βυθό, με τα «ταξιδιάρικα» χτένια, τα στρείδια 

Γαλλίας, τις γλώσσες και τα καβούρια που φτάνουν 

από Σκωτία δύο φορές την εβδομάδα, να κερδίζουν 

τις εντυπώσεις. Σε αυτό το παιχνίδι μπαίνουν και τα 

πολλά πιάτα ημέρας, τα οποία διαφοροποιούνται 

καθημερινά ανάλογα με τα διαθέσιμα «καλού-

δια»! Όπως θα διαπιστώσετε, η chef τιμά υπέρ το 

δέον τις απλές πρώτες ύλες και τα βιολογικά προ-

ϊόντα, παρασκευάζοντας κορυφαία πιάτα, εξ ου και 

το Βραβείο Ελληνικής Κουζίνας 2010. Τα σερβίτσια 

παίρνουν τη θέση τους πλάι στο εξαιρετικό κρασί, 

τα προσεγμένα πιάτα προσγειώνονται στο τραπέζι 

και η αποπλάνηση του ουρανίσκου ξεκινά μπουκιά-

μπουκιά για τους «πιστούς» της γεύσης… 

Στα plus το άνετο paking!
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΓΙΑ ΨΑΡΙ / 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ

CHEF    Βασίλης Σικαλιάς

Το πλοίο της γεύσης κινείται στη θάλασσα του 

Γκαζιού, μεταφέροντας λαχταριστές συνταγές 

βυθού. Επιβάτες της Ρεσπέντζας είναι οι λάτρεις της 

ιχθυοφαγίας που απαιτούν άποψη και νοστιμάδα από 

έναν «γαλάζιο» κατάλογο, χωρίς όμως να αποκλεί-

ονται οι στεριανοί. Η βαριά πόρτα ανοίγει και τότε 

διαπιστώνετε ότι οι μοντέρνες διακοσμητικές τάσεις 

εναρμονίζονται με την άνεση και τη λειτουργικότη-

τα. Στο ισόγειο εκτός από τα στρωμένα τραπέζια, τις 

καρέκλες από γκρίζα πλεκτή ψάθα και τα διακοσμη-

τικά ξύλινα γλυπτά, αντικρίζετε το κομψό bar και τη 

σκάλα που οδηγεί στον πρώτο όροφο και την ανοιχτή 

κουζίνα, τη ρεσπέντζα των καραβιών. Στο τελευταίο 

επίπεδο η ταράτσα με τη μαύρη μεταλλική στέγη 

και το industrial look ιντριγκάρει τις αισθήσεις∙ οι 

κόκκινες καμινάδες του Γκαζιού, η φωταγωγημένη 

Ακρόπολη και ο λόφος του Λυκαβηττού έρχονται ένα 

βήμα πιο κοντά μέσα από τις ανοιγόμενες τζαμαρί-

ες που χειμώνα-καλοκαίρι εξασφαλίζουν χάζι στο 

γκαζοχώρι. Ο μόνος τρόπος για να ξεκολλήσουν τα 

μάτια σας από την υπέροχη νυχτερινή Αθήνα είναι 

να φτάσουν στο πιάτο σας οι λαχταριστές θαλασσο-

δημιουργίες του chef Βασίλη Σικαλιά. Η Ρεσπέντζα 

φέτος κλείνει δύο χρόνια ζωής, έχοντας κατορθώσει 

να καθιερωθεί στις συνειδήσεις ως ιδανική επιλογή 

για φιλικό ή εταιρικό γεύμα, με χωρητικότητα 100 

ατόμων.

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Ψαρόσουπα του μάστορα.
2. Μαρινάτος ξιφίας.
3. Tόνος ψητός με μανιτάρια pied de 
mouton.
4. Cheese cake με παγωτό.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Τρίτη-Παρασκευή 20:00-24:00, 
Σάββατο 13:00-01:00, 
Κυριακή 13:00-18:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€30 εταιρικό μενού
€35-40 à lα cαrte (χωρίς κρασί)

«Οι κόκκινες καμινάδες του Γκαζιού, η φωταγωγημένη Ακρόπολη και ο λόφος του 
Λυκαβηττού έρχονται ένα βήμα πιο κοντά μέσα απο τις ανοιγόμενες τζαμαρίες»

Ευμολπιδών 24, Γκάζι
Τηλ.: 210 3414140
www.respentza.gr



Β
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«Ο Barba Lazaros συνεχίζει την παράδοση του καλού σπιτικού φαγητού, έχοντας 
εμπλουτίσει το μενού με πιάτα μοντέρνας ελληνικής κουζίνας»

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Λουκάνικο πρασάτο χειροποίητο σοτέ με 
φρέσκα μανιτάρια και δαμάσκηνα, σβη-
σμένα με παλαιωμένη μαυροδάφνη.
2. Κανταϊφάκια γεμιστά με φιλέτο από 
ράχη παστουρμά, πιπεριά Φλωρίνης, σε 
βάση από πουρέ ντομάτας και σάλτσα 
ζεστής φέτας.
3. Χοιρινά φιλετάκια γάλακτος με σουσά-
μι, σβησμένα με παλαιωμένη μαυροδάφνη 
Πατρών, αρωματισμένα με θυμάρι, πουρέ 
πατάτας και λαχανικά.
4. Στριφτούνες χειροποίητες με φιλέτο σο-
λομού, σβησμένο με τσίπουρο Τυρνάβου και 
σάλτσα μάραθου.
5. Ζουμερό φιλέτο κοτόπουλο ρολό γεμιστό 
με ανθότυρο, σάλτσα λιαστής ντομάτας αρω-
ματισμένη με βασιλικό, χοντροσπασμένες 
πατάτες και ντοματίνια.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Καθημερινά, 12:00-01:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€25 à lα cαrte (χωρίς κρασί)
-25%  στο εταιρικό μενού

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ
CHEF    Αρσένιος Τσακιλίδης
SOMMELIER   Γιώργος Μουστάκας

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ   Σοφία Βουλγαράκη

Όταν τον Σεπτέμβρη του 1971 ο μπάρμπα Λάζαρος, 
φημισμένος μάγειρας στη Δροσιά, αποφάσισε 

να αποκαλύψει τα μυστικά του αυθεντικού πεϊνιρλί 
στην οικογένεια Βουλγαράκη, ταυτόχρονα έθεσε 
τις βάσεις για τη λαμπρή πορεία του εστιατορίου 
του Παλαιού Φαλήρου. Το όνομά του έγινε εφάμιλ-
λο της γαστρονομικής ποιότητας του ανατολίτικου 
εδέσματος για τέσσερις συνεχόμενες δεκαετίες και 
συνδέθηκε με κορυφαίες προσωπικότητες, ηθοποι-
ούς, καλλιτέχνες και πολιτικούς που περνούσαν 
από το μαγαζί της Ζησιμοπούλου. Εν έτει 2010, ο 
Barba Lazaros συνεχίζει την παράδοση του καλού 
σπιτικού φαγητού, έχοντας εμπλουτίσει το μενού με 
πιάτα μοντέρνας ελληνικής κουζίνας, διατηρώντας 
ωστόσο ίδια και απαράλλαχτη την παλιά μικρασιά-
τικη συνταγή της αφράτης ζύμης του πεϊνιρλί, την 
οποία ο chef Αρσένιος Τσακιλίδης εκτελεί με δέκα 

τουλάχιστον διαφορετικούς τρόπους. Ο sommelier 
Γιώργος Μουστάκας συνδράμει στο έργο της γευστι-
κής ικανοποίησης, προτείνοντας φίνες ποικιλίες και 
ετικέτες από τον ελληνικό αμπελώνα –εξ ου και τα 
Βραβεία Εξαιρετικής Λίστας Κρασιών 2009 & 2010 
από το Αμπελοτόπι. Αν εκμεταλλευτείτε τις βραδιές 
οινογνωσίας που διοργανώνονται κάθε εβδομάδα 
στον Barba Lazaro, θα αποκτήσετε ολοκληρωμένη 
άποψη σχετικά με τα νέα «δημιουργήματα» των Ελ-
λήνων οινοπαραγωγών. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο 
βράδυ και Κυριακή μεσημέρι το κέφι ανεβαίνει με 
ελαφρολαϊκό, έντεχνο και λαϊκό τραγούδι από την 
τετραμελή ορχήστρα. Ο μοντέρνος χώρος μπορεί να 
φιλοξενήσει 220 άτομα στο εσωτερικό και 120 στον 
κήπο, καθώς επίσης γεύματα συνεργατών που στέ-
φονται με απόλυτη επιτυχία χάρη στον άρτιο τεχνο-
λογικό εξοπλισμό. 

Ζησιμοπούλου 24Α, Παλαιό Φάληρο
Τηλ.: 210 9403003, 6939 464462

Fax: 210 9410333
info@barbalazaros.gr 
www.barbalazaros.gr

ΣΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ 

ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ!

-25%
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Ελαιών 19, Νέα Κηφισιά
Τηλ./fax: 210 8075242

«Οι μοσχομυριστές εμπνεύσεις του chef, είναι κατά βάση ελληνικές χωρίς να 
απουσιάζουν σπεσιαλιτέ από τη διεθνή κάρτα»

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Χαλούμι στη σχάρα με μανιτάρια 
Portobello.
2. Μανιτάρια γεμιστά με σπανάκι, ανθόγα-
λα και ροκφόρ.
3. Κουνέλι στιφάδο.
4. Αρνάκι κλέφτικο.
5. Μήλο ψητό.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Καθημερινά, 12:00-00:30.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€18-20 εταιρικό μενού
€18-20 à lα cαrte

Θεσσαλία∙ ένα όνομα, μια ιστορία… Σταθερή αξία 

στα γαστρονομικά δρώμενα εδώ και 33 χρόνια, 

το κηφισιώτικο εστιατόριο συνεχίζει την αδιάλειπτη 

πορεία του, παρασύροντας στη γευστική δίνη του, 

τους απανταχού λάτρεις της ελληνικής σπιτικής κου-

ζίνας. Τα σκιερά πλατάνια της περιποιημένης αυλής 

προλογίζουν την κομψότητα του εσωτερικού χώρου, 

με τους τούβλινους τοίχους, τα φωτιστικά που παρα-

πέμπουν σε πυροφάνια και τα «λουλουδιασμένα» 

τραπέζια, δείγματα επιρροών από ιταλιάνικες τρατο-

ρίες… Οι μοσχομυριστές εμπνεύσεις του chef, κατά 

βάση ελληνικές χωρίς να απουσιάζουν σπεσιαλιτέ 

από τη διεθνή κάρτα, περιλαμβάνουν ορεκτικά, 25 

είδη μαγειρευτών και κρεατικά σχάρας, τα οποία 

σερβίρονται κάτω από τις επιβλητικές καμάρες για 

120 από εσάς. Αν έχετε ξεχάσει πως είναι το αυθε-

ντικό αρνάκι κλέφτικο ή το κουνέλι στιφάδο, δεν 

έχετε παρά να συμπεριλάβετε στην παραγγελία σας 

και να τα αφήσετε να φλερτάρουν με τον ουρανίσκο.  

Η άψογη αισθητικά εικόνα του Θεσσαλία το καλοκαί-

ρι μεταφέρεται στον εξωτερικό χώρο, με ισάριθμες 

θέσεις να φιλοξενούν συνεργάτες, παρέες και οικο-

γένειες. 

CHEF    Κωνσταντίνος Νικολαΐδης

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ   Πέννυ Μπαρτζώκα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ / ΔΙΕΘΝΗΣ
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Γενναίου Κολοκοτρώνη 66, Αθήνα
Τηλ.: 210 9221183
info@koubelos.gr

  www.koubelos.gr

«Σε μια από τις πιο γραφικές αθηναϊκές συνοικίες, η παράδοση σερβίρεται 
πασπαλισμένη με μπόλικη φαντασία και ολίγη νεωτερικότητα»

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Χειμωνιάτικη σαλάτα με ρόκα, σπανά-
κι, σταμναγκάθι, καρύδια, ανθότυρο και 
βινεγκρέτ ροδιού.
2. Ρεβύθια στη γάστρα με δεντρολίβανο.
3. Μοσχάρι κοκκινιστό με χοντρά μακαρό-
νια, πασπαλισμένα με ξερή μυζήθρα.
4. Κοκορέτσι ρουμελιώτικο στη γάστρα.
5. Πορτοκαλόπιτα σιροπιαστή από βιολογι-
κά πορτοκάλια. 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Σάββατο-Κυριακή 13:00-01:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€20 à lα cαrte (χωρίς κρασί)

Το σπίτι της ψαγμένης ελληνικής κουζίνας βρί-

σκεται στον αριθμό 66 της οδού Γενναίου Κολο-

κοτρώνη, στο Κουκάκι. Σε μια από τις πιο γραφικές 

αθηναϊκές συνοικίες, ο Κούβελος σερβίρει την 

παράδοση πασπαλισμένη με μπόλικη φαντασία 

και ολίγη νεωτερικότητα τα τελευταία επτά χρόνια. 

Πάλλευκοι άγρια σοβατισμένοι τοίχοι, κλασικές κα-

ρέκλες, τραπέζια με κοραλλί όψη για ένταση, ένα 

παλιό μωσαϊκό στο πάτωμα και μικρές οινοθήκες 

είναι κομμάτια του λιτού διακοσμητικού παζλ της 

ταβέρνας. Ο ανάλαφρος, κλασικός και ξεκάθαρος 

χαρακτήρας του ντεκόρ έχει περάσει και στο με-

νού που επιμελείται ο Ηλίας Μπαξάνης. O chef και 

ιδιοκτήτης έχει δημιουργήσει μία κάρτα με σπιτική 

νοστιμάδα, κατεξοχήν ελληνική... Το τραπέζι είναι 

στρωμένο για κοκορετσάκι ρουμελιώτικο, μαρου-

λοντολμάδες αυγολέμονο, χόρτα και κολοκυθάκια 

βραστά και ντακάκια με τσαλαφούτι, τα οποία εξαφα-

νίζονται σε χρόνο dt από τους 80 συνδαιτυμόνες στο 

εσωτερικό και τους 30 στο αίθριο, ενώ έντεχνα και 

ελαφρολαϊκά «στολίζουν» μουσικά το περιβάλλον. 

Λίγο αργότερα εμφανίζεται η καπνιστή μελιτζάνα 

με τριμμένη ντομάτα και φέτα και το μπιφτέκι τριών 

κιμάδων με ψητό μανούρι και ψητή πατάτα, ενώ τε-

λευταία κλείνει τη γευστική παράσταση η σοκολατό-

πιτα με παγωτό, άξια ανταγωνίστρια της μυρωδάτης 

πορτοκαλόπιτας. Ο ερχομός της άνοιξης «απαιτεί» 

τη μεταφορά του ζεστού σκηνικού στη χαλικόστρωτη 

αυλή χωρητικότητας 100 ατόμων, για open air γεύμα 

ή δείπνο. Θυμηθείτε πως κάθε Παρασκευή και Σάβ-

βατο ο Κούβελος «σπάει» τη μονοτονία με πιάνο  

και τραγούδι.

CHEF    Ηλίας ΜπαξάνηςΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

ΚΑΘΕ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΜΕ ΠΙΑΝΟ  ΚΑΙ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Ζωντανή 

μουσική 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ

Η οικογενειακή ταβέρνα του 1978 έχει ήδη συ-

μπληρώσει μία τριακονταετία γαστρονομικής 

πορείας στην περιοχή της Καισαριανής και συνεχίζει 

δυναμικά, προσφέροντας με σεβασμό κλασικά, πα-

ραδοσιακά πιάτα που την καθιέρωσαν. Αν και η επω-

νυμία είναι αντιστρόφως ανάλογη του μοντέρνου 

παρουσιαστικού, η Μάσα –ως εστιατόριο σύγχρονης 

ελληνικής κουζίνας πλέον- σε προδιαθέτει θετικά 

για λουκούλλεια γεύματα. Οι σαγρέ και πέτρινοι 

τοίχοι, ο διακριτικός φωτισμός, η περίοπτη θέση της 

ενημερωμένης κάβας και τα θερμά χρώματα εναρ-

μονίζονται σε ένα «φρέσκο» διακοσμητικό σύνολο. 

Το μενού επιμένει ελληνικά, αν και σε κάποια ση-

μεία λοξοδρομεί προς διεθνείς κατευθύνσεις. Με-

γάλη γκάμα σε ορεκτικά, μαγειρευτά, φρέσκα χει-

ροποίητα ζυμαρικά, ψαρικά και κρεατικά καθιστούν 

εξαιρετικά δύσκολη την απόφαση όταν έρθει η ώρα 

της παραγγελίας∙ παπαρδέλες, πένες, σολομός και 

λαβράκι που μυρίζουν θάλασσα συναγωνίζονται το 

«σουξέ» του καταστήματος, τη μοσχαρίσια σπαλο-

μπριζόλα. Το βασιλικό γεύμα ή δείπνο σας ολοκλη-

ρώνεται με την άφιξη ζεστών λουκουμάδων ή σου-

φλέ καρυδόπιτας που αποτελούν σκέτο πειρασμό. 

Η Μάσα μπορεί να δεχτεί 90 άτομα στο εσωτερικό 

και περισσότερα από 150 στον εξωτερικό χώρο, ενώ 

μπορεί να εξυπηρετήσει τις απαιτήσεις επαγγελμα-

τικών συνεστιάσεων και να προσαρμόσει το μενού 

κατόπιν συνεννόησης.

CHEF    Αριστοτέλης Λουλάκης

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ   κ. Κουκουλιέρος
ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Φωλιά του κούκου (φρέσκια πατάτα 
φορμαρισμένη σε χελιδονοφωλιά, με 
κιμά, μυρωδικά και τυρί, σωταρισμένη και 
σβησμένη με κονιάκ).
2. Κολοκυθόπυργος (στρώσεις από κολο-
κυθάκι με μους γιαουρτιού, ελαιόλαδο και 
σκόρδο).
3. Καλαθάκι παρμεζάνας με μανιτάρια.
4. Ξίφος του κυνηγού (αγριογούρουνο, 
στρουθοκάμηλος, φιλέτο γαλοπούλας, 
μπον φιλέ και τσιπς).
5. Μήλα σοταρισμένα με γιαούρτι και 
γλυκιά σος.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Τρίτη-Παρασκευή από τις 20:00, 
Σάββατο-Κυριακή από τις 12:30.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€20 à lα cαrte (με ένα ποτήρι κρασί)

«Το μενού επιμένει ελληνικά, αν και σε κάποια σημεία λοξοδρομεί 
προς διεθνείς κατευθύνσεις»

Εθν. Αντιστάσεως 240-244, Καισαριανή
Τηλ.: 210 7236177

info@masa.gr 
www.masa.gr
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

«Στο πλαίσιο των ευχάριστων αλλαγών, ο κατάλογος άλλαξε προσανατολισμό και 
διανθίστηκε από ελληνικότατα στοιχεία»

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Πίτα κανταΐφι με κατσικίσιο τυρί, 
απάκι, σύκο και σάλτσα από πετιμέζι.
2. Μελιτζάνες φουρνιστές με ντομάτα, 
μπαχαρικά Ανατολής και γιαούρτι.
3. Ρεγγοσαλάτα με λαδοκούλουρα.
4. Κόκορας με χυλοπίτες και μυζήθρα.
5. Χοιρινή μπριζόλα  ρολό, ψημένη με 
μυριστικά σε αργό φούρνο, σερβιρισμένη 
με το ζωμό της.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Καθημερινά, 09:00-01:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€18 εταιρικό μενού
€22 à lα cαrte

CHEF    Δημήτρης Παναγιωτόπουλος

Σε ιδανικό σημείο στη μαρίνα Φλοίσβου, προσφέ-

ρει απρόσκοπτη θέα στο γαλάζιο της θάλασσας, 

στα πολυτελή yachts και στη γραφική πειραιώτικη 

συνοικία της Καστέλας. Η ειδυλλιακή τοποθεσία γί-

νεται το τέλειο φόντο για καφεδάκι με φίλους ή για 

φαγητό με συνεργάτες, αφού το Mare Marina αρχίζει 

να «δέχεται» κόσμο από νωρίς το πρωί. Το πρόσφα-

το “retouche” έδωσε στο café-bar-restaurant ανα-

νεωμένη, ανάλαφρη όψη, επιτείνοντας την άκρως 

φιλική ατμόσφαιρα. Στο πλαίσιο των ευχάριστων 

αλλαγών, ο κατάλογος άλλαξε προσανατολισμό 

και διανθίστηκε από ελληνικότατα στοιχεία. Τυριά 

και αλλαντικά από κάθε γωνιά της χώρας, παστιτσά-

δες, κρεατικά, θαλασσινά και ψαγμένες λιχουδιές, 

όλα δια χειρός του Δημήτρη Παναγιωτόπουλου, 

εξιτάρουν το αισθητήριο της γεύσης. Ογδόντα επι-

μένοντες ελληνικά στο εσωτερικό και 40 στη μικρή 

βεράντα (αν ο καιρός το επιτρέπει) θα έχουν την 

ευκαιρία να απολαύσουν τις εμπνεύσεις του ευφά-

νταστου chef, ενώ τα αυτιά τους θα χαϊδεύουν οι 

μελωδίες πιάνου. Το εξειδικευμένο προσωπικό του 

Mare Marina μπορεί να καλύψει κάθε απαίτηση για 

επιτυχημένες εταιρικές ή ιδιωτικές εκδηλώσεις ή 

επαγγελματικά meetings. Ζωντανή μουσική κάθε 

Παρασκευή-Σάββατο από τις 22:00 και Κυριακή από 

τις 15:00, με τον Γιώργο Παρασκευόπουλο στα πλή-

κτρα, τον Αντρέα Χατζησαββόπουλο στο μπουζούκι 

και την Ανθίππη Παπαηλία στο τραγούδι.

Μαρίνα Φλοίσβου (κτήριο 6), 
Παλαιό Φάληρο

Τηλ.: 210 9822220
Fax: 210 9871339

info@maremarina.gr 
www.maremarina.gr

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

KAI ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟ 

ΤΙΣ 22:00 ΚΑΙ 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 

15:00

Ζωντανή 

μουσική 
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«Το Meat House δεν είναι ένα ακόμα grill spot, είναι αυτό ακριβώς που δηλώνει 
απερίφραστα το όνομά του· το σπίτι της κρεατοφαγίας»

Η παλιά μονοκατοικία επί της Ελ. Βενιζέλου στη 

Νέα Σμύρνη ανακαινίστηκε, πήρε το βάπτισμα 

του… κρέατος και τη μορφή μοντέρνας ελληνικής τα-

βέρνας. Το Meat House δεν είναι ένα ακόμα grill spot, 

είναι αυτό ακριβώς που δηλώνει απερίφραστα το 

όνομά του∙ το σπίτι της κρεατοφαγίας. Οι αίθουσες του 

ζεστού νεοκλασικού φόρεσαν τα λευκά τους, ενώ οι 

da cape αποχρώσεις ανέλαβαν τη δημιουργία οικεί-

ας ατμόσφαιρας. Το ξύλο στην πιο natural version του 

μοιάζει να πρωταγωνιστεί στο έργο της νεοταβέρνας, 

στα πρωτότυπα φωτιστικά, στα διακοσμητικά χώρου 

και στα έπιπλα. Φιλέτα, κεμπάπ, συκωτάκι και μίνι κο-

κορέτσι που μόλις μετακόμισαν στη σύγχρονη κατοι-

κία τους, εναποτίθενται στα όμορφα τραπέζια, αφήνο-

ντας χώρο για φρέσκες σαλάτες, τηγανητές πατάτες, 

ζεστά ή κρύα ορεκτικά και φίνο κρασί. Οι κρεατομε-

ζέδες στα κάρβουνα σερβίρονται καλοψημένοι και 

ζουμεροί, δίνοντας την εντύπωση πως η πληθωρική 

γεύση τους οφείλεται στις ειδικές μεγάλες σχάρες. Αν 

ένα prive δείπνο συγκαταλέγεται στα σχέδιά σας, το 

Meat House σάς δίνει την ευκαιρία να απολαύσετε τις 

κρεατολιχουδιές του στην ήσυχη αυλή με πέργκολα. 

Οι προσιτές τιμές θα σας φέρουν ξανά γρήγορα κοντά 

του, αφού θα γίνει το δεύτερο σπίτι σας.

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Σαγανάκι τυρί με ρακόμελο και σουσάμι.
2. Κεμπάπ με δροσερό γιαούρτι και πιτούλες.
3.  Σουβλάκι από μικρό γουρουνάκι χειρο-
ποίητο.
4. Συκώτι μοσχαρίσιο με πιτούλες, ντομάτα, 
δροσερό ντιπ και κρεμμυδάκι.
5. Mήλο ψητό με παγωτό.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Καθημερινά 13:00-01:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€15 εταιρικό μενού
€16-20 à lα cαrte

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Ελ. Βενιζέλου 57, Νέα Σμύρνη
Τηλ.: 210 9328638

info@meathouse.gr
www.meathouse.gr
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

«Το μοντέρνο μεζεδοπωλείο σάς περιμένει καθημερινά για μπύρα, μεζέδες ή φαγητό, 
προσφέροντάς σας απρόσκοπτη θέα πάνω από τον κόλπο του Μικρολίμανου»

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. «Φωλιά» με τορτίγια, μαρούλι, κόκκινο 
ραντίτσιο, αγγούρι, ντομάτα, ρόκα, κρεμ-
μύδι, ελιές, κάπαρη, κατίκι Δομοκού, 
ρόδια και βινεγκρέτ ντομάτας.
2. Φέτα «μελιαστή», τυλιχτή σε φύλλο 
σφολιάτας, με σος μελιού, άσπρο και 
μαύρο σουσάμι.
3. «Λόφος» από κοψίδια κοτόπουλου σχά-
ρας, με μελιτζάνα, σάλτσα γιαουρτιού αρω-
ματισμένη με λίγο κύμινο, συνοδεία ρυζιού.
4. Χοιρινό φιλέτο λαιμού, γεμιστό με κεφα-
λογραβιέρα, καρότο, πιπεριά πράσινη και 
κρεμμύδι, με σάλτσα μουστάρδας και ρύζι.
5.  Πανακότα «λήθη», με σος από φρέσκο 
λωτό, πορτοκάλι και Grand Marnier. 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Δευτέρα-Πέμπτη από τις 18:00, 
Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή από τις 12:00 
έως αργά το βράδυ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€19,50 εταιρικό μενού
€20-25 à lα cαrte (χωρίς κρασί)

Η πιο όμορφη βεράντα του Πειραιά αγναντεύει 

μόνιμα το γαλάζιο της θάλασσας, τα ιστιοφόρα 

και τους ψαροπούλια.... Με επωνυμία που αναδίδει 

φρεσκάδα και δημιουργεί νησιώτικες εικόνες, το 

Πλόες στην Καστέλα αναλαμβάνει να σας ξεναγήσει 

στα μονοπάτια της ψαροφαγίας. Το μοντέρνο μεζε-

δοπωλείο σάς περιμένει καθημερινά για μπύρα, 

μεζέδες ή φαγητό, προσφέροντάς σας απρόσκοπτη 

θέα πάνω από τον κόλπο του Μικρολίμανου. Έντο-

νες αποχρώσεις, τραπέζια ζωγραφισμένα στο χέρι 

και νύξεις βυθού συνθέτουν το αρμονικό προφίλ 

του ντεκόρ που θα συνοδεύει κάθε σας επιλογή 

από το εμπνευσμένο μενού. Ο Βαγγέλης Κουμπιά-

δης, ο chef από τα Κιούπια, ξεκινά ένα ταξίδι στην 

ελληνική κουζίνα και επαναφέρει στο προσκήνιο 

ξεχασμένες συνταγές και μεζεκλίκια στεριάς και... 

βυθού. Ζυμαρικά «παντρεμένα» με φρούτα της 

θάλασσας, φρέσκα ψάρια, αστακοί και κρεατικά θα 

κάνουν ένα πέρασμα από τα πιάτα σας, έχοντας ως 

συντροφιά μεγάλη ποικιλία σε μπύρες και κρασί. Το 

Πλόες μπορεί να φιλοξενήσει έως 180 άτομα που θα 

θελήσουν να ατενίσουν το απίθανο τοπίο γευματίζο-

ντας με φίλους ή με συνεργάτες, συνοδεία έντεχνης 

ή lounge μουσικής. Τα business lunches στέφονται 

με απόλυτη επιτυχία, καθώς διατίθενται αίθουσα 

προβολής, wi-fi και ηχητικές εγκαταστάσεις.

CHEF    Βαγγέλης Κουμπιάδης

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ   Φανή Λιούπη

Παπαναστασίου 60, Καστέλα
Τηλ.: 210 4225674
Fax: 210 4225675

info@ploes.gr, restaurant@ploes.gr
www.ploes.gr

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ 

ΜΕΝΟΥ, 

ΜΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 

ΚΡΕΑΤΙΚΩΝ

Κάθε 

Παρασκευή 



  VALUE 4 MONEY  

36

4menu.gr
τα καλύτερα εστιατόρια στο πιάτο σας

«Σαν να ξεπήδησε από ταινία εποχής, το ολοκαίνουριο Χριστίνα «δια χειρός Γ. Τσελεμεντέ», 
φέρνει ξανά στο προσκήνιο την ξεχασμένη ευγένεια και την αυθεντική ελληνική κουζίνα»

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Σαλάτα με ρόκα και μαστέλο Χίου.
2. Αυγά με λεπτές πατάτες τηγανητές.
3. Μελιτζάνα γεμιστή με κρέας κοκκινιστό.
4. Μακαρόνια με κιμά λεμονάτο.
5. Λαχανοντολμάδες.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Χειμερινό: Τρίτη-Παρασκευή 19:00-24:00, 
Σάββατο 13:00-24:00, 
Κυριακή ανοιχτά μόνο μεσημέρι. 
Θερινό: Δευτέρα-Σάββατο 13:00-24:00, 
Κυριακή κλειστά.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€20 à lα cαrte (χωρίς κρασί)

Η καταπράσινη αυλή με τα πεύκα, τις βουκαμβί-

λιες και τα φερ φορζέ έπιπλα κήπου έχει κάτι 

από αγγλική εξοχή, κι ας βρίσκεται στην πλατεία του 

Αγίου Δημητρίου στην Κηφισιά... Σαν να ξεπήδησε 

από ταινία εποχής, το ολοκαίνουριο εστιατόριο Χρι-

στίνα «δια χειρός Γ. Τσελεμεντέ», στεγασμένο σε ένα 

κηφισιώτικο αρχοντικό, φέρνει ξανά στο προσκήνιο 

την ξεχασμένη ευγένεια και την αυθεντική ελληνική 

κουζίνα. Οι ιδιοκτήτες θέλησαν να μας θυμίσουν τα 

φαγητά που έφτιαχναν οι μαμάδες πριν την έλευση 

της μοντερνιτέ, εντάσσοντας στο δυναμικό τους τον 

εγγονό του διασημότερου μάγειρα που έβγαλε ποτέ 

η χώρα, τον Γιώργο Τσελεμεντέ. Με όνομα βαρύ σαν 

ιστορία, ο chef έχει επιμεληθεί ένα ξεκάθαρο μενού 

μαγειρευτών και γνώριμων γεύσεων, όπως σου-

τζουκάκια, φρέσκο ψάρι, λαχανοντολμάδες, μακα-

ρόνια με κιμά λεμονάτο και βούτυρο Κερκύρας και 

ρεβυθάδα. Η σπεσιαλιτέ του καταστήματος, όμως, 

όσο παράξενο κι αν ακούγεται, είναι τα αυγά μάτια με 

τηγανητές πατάτες! Το Χριστίνα «δια χειρός Γ. Τσελε-

μεντέ» έβγαλε από την ντουλάπα του παρελθόντος 

τα πορσελάνινα σερβίτσια, τα γυάλινα ποτήρια και 

τα δαντελωτά σουπλά, με σκοπό να υπηρετήσει την 

απλότητα. Και τα καταφέρνει περίφημα, προσφέρο-

ντας σε 40 άτομα στο εσωτερικό και 30 στην αυλή 

την αίσθηση του οικείου και αμέτρητα αυθεντικά 

χαμόγελα από μέρους των ανθρώπων του. Το άψογο 

αισθητικά περιβάλλον ανταποκρίνεται επάξια στις 

απαιτήσεις γαμήλιων δείπνων, οικογενειακών εκ-

δηλώσεων και προσεγμένων εταιρικών γευμάτων.

CHEF    Γιώργος ΤσελεμεντέςΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ

Πλατεία Αγίου Δημητρίου 17, Κηφισιά
Τηλ.: 210 8085233

ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΑΤΑ 

ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ 

ΚΑΝΕΙ ΚΡΑΤΗΣΗ 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ 

ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ!

Ενημερωθείτε



Γ

Μεζεδοπωλεία / Ταβέρνες με Ζωντανή Μουσική 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μοιάζει με χρονομηχανή που σάς μεταφέρει στο 

σπιτικό των παππούδων, με το τζάκι, τα κεντητά 

κουρτινάκια, τα παλιά κάδρα, τις ασπρόμαυρες φω-

τογραφίες, τους χάλκινους δίσκους, τα παραδοσιακά 

κιλίμια και τα άλλα αγαπημένα αντικείμενά τους... Οι 

θύμησες από άλλες εποχές ξυπνούν στο γνωστό μου-

σικό μεζεδοπωλείο του Παλαιού Φαλήρου και μαζί η 

νοσταλγία για τις παλιές καλές μέρες και τις συντα-

γές της γιαγιάς… Το Αλκυόνες έχει αυτόν τον μονα-

δικό τρόπο να φέρνει στο πιάτο σας τα ελληνικά σπι-

τικά φαγητά και τα καλύτερα πολίτικα μυστικά στην 

πιο αυθεντική τους εκδοχή. Τα πιο αγνά υλικά, επι-

λεγμένα με προσοχή από τους ιδιοκτήτες, μπαίνουν 

στο χωνευτήρι των γεύσεων και παίρνουν τη μορφή 

των πιο καλοβαλμένων κρασομεζέδων. Σουτζουκά-

κια σμυρνέικα, μπουγιουρντί, κρεατικά στα κάρβου-

να και θαλασσινά σερβίρονται στην αίθουσα, ενώ το 

συγκρότημα «Αλκυονίδες Νότες», όπως κάθε Παρα-

σκευή, Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι, έχει 

ήδη ξεκινήσει τη μουσική διαδρομή στα λαϊκά μο-

νοπάτια του ελληνικού τραγουδιού. Ο προσεγμένος 

ήχος που δείχνει σεβασμό προς τους θαμώνες και οι 

original εκτελέσεις αγαπημένων ασμάτων συνοδεία 

δύο μπουζουκιών υπόσχονται ένα υπέροχο μελωδι-

κό ταξίδι. Αυτό που ίσως αποσπάσει την προσοχή σας 

από την ορχήστρα είναι τα χειροποίητα πολίτικα γλυ-

κά (σεκέρ παρέ, μπακλαβάς, μωσαϊκό) που λιώνουν 

στο στόμα. Με χωρητικότητα 290 ατόμων, το φιλικό 

περιβάλλον του Αλκυόνες μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για εταιρικά γεύματα και άλλου είδους εκδηλώσεις, 

παρέχοντας και τον κατάλληλο εξοπλισμό (Wi-Fi, 

projector, ηχητικές εγκαταστάσεις).

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Μελιτζάνα φούρνου με πιπεριές, σάλτσα 
ντομάτας και φέτα.
2. Σουτζούκι μπουγιουρντί στο πήλινο με 
τυρί, ψημένο στο φούρνο.
3. Μεθυσμένο κοτόπουλο (μπουκίτσες από 
φιλέτο, σβησμένες με κρασί, σάλτσα ντομά-
τας και φέτα).
4. Λαχανοντολμάδες με ρύζι, κουκουνάρια 
και σταφίδες.
5.  Κιμαδοπιτάκια Αρμενιστή πικάντικα.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Καθημερινά, από το μεσημέρι.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€20 εταιρικό μενού (με εμφιαλωμένο κρασί)
€17-22 à lα cαrte (χωρίς κρασί)

«Τα πιο αγνά υλικά, επιλεγμένα με προσοχή από τους ιδιοκτήτες, μπαίνουν στο χωνευτήρι 
των γεύσεων και παίρνουν τη μορφή των πιο καλοβαλμένων κρασομεζέδων»

Ζησιμοπούλου 5 & Συγγρού, Παλαιό Φάληρο
Τηλ.: 210 9428489

info@alkiones.gr 
www.alkiones.gr

2 ζεστά-2 κρύα 

ορεκτικά, σαλάτα, 

κυρίως πιάτο, 

επιδόρπιο, σφηνάκι, 

κρασί «Αλκυόνες»

€20/άτομο
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«Μόλις περάσετε την είσοδο του μουσικού μεζεδοπωλείου, θα διαπιστώσετε 
πως οι ελληνικές λαϊκές νότες κάνουν το περιβάλλον ακόμα πιο ζεστό»

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Μανιτάρια γεμιστά με τυριά και μπέικον.
2. Μπεκρή μεζέ.
3. Φέτα ψητή με ντομάτα.
4. Ποικιλία ζεστών ορεκτικών με τυρο-
μπουκιές, κεφτεδάκια και κολοκυθοκε-
φτέδες.)
5. Ποικιλία κρεατικών. 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Πέμπτη-Κυριακή από τις 19:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

Από €15 εταιρικό μενού
€15 à lα cαrte (χωρίς κρασί)

Αν και λειτουργεί μόλις δυο μήνες, έχει κατο-

χυρώσει μία εξέχουσα θέση στο γλωσσάρι της 

αθηναϊκής γεύσης μετά μουσικής, προσφέροντας 

ένα ολοκληρωμένο πακέτο φαγητού και διασκέ-

δασης. Ο μοδάτος χώρος του Αρμονία «παίζει» με 

το κυρίαρχο λευκό και το έντονο κόκκινο, αποχρώ-

σεις που «δένουν» αρμονικά, εντυπωσιάζοντας το 

βλέμμα. Μόλις περάσετε την είσοδο του μουσικού 

μεζεδοπωλείου, θα διαπιστώσετε πως οι ελληνικές 

λαϊκές νότες κάνουν το περιβάλλον ακόμα πιο ζε-

στό και τη φιλική ατμόσφαιρα άκρως οικογενειακή, 

ιδανική για κάθε περίσταση. Όταν δε οι μοσχοβολι-

στοί δίσκοι αρχίζουν να μεταφέρονται στην αίθουσα, 

ξεκινά ένα πανηγύρι ελληνικών παραδοσιακών συ-

νταγών που ανταποκρίνονται πλήρως στις επιταγές 

του κλασικού μεζέ. Οι «οινοχόοι» γεμίζουν τα ποτή-

ρια με κρασί και ούζο, δίνοντας ώθηση στο κέφι. Οι 

ρυθμοί ανεβαίνουν χάρη στο ρεπερτόριο της ζωντα-

νής ορχήστρας και οι 100 θαμώνες του εσωτερικού 

χώρου δείχνουν και πράγματι διασκεδάζουν με την 

καρδιά τους, παρέα με φίλους ή συνεργάτες. Ση-

μειώστε πως η Τρίτη είναι μέρα με ρεύμα, καθώς το 

Αρμονία διοργανώνει μουσικοχορευτική παράσταση 

με την Αλίνα Κωτσοβούλου.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

Αδριανού 59, Πλάκα
Τηλ.: 210 3222915, 6989 412797
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«Το λευκό χρησιμοποιείται κατά κόρον στους τοίχους και την επίπλωση, 
επικυρώνοντας την κυριαρχία του στο μοδάτο minimal περιβάλλον»

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Χοιρινή τηγανάδα με πράσο και 
μανιτάρια σβησμένα με κρασί.
2. Αρνάκι γκιούλμπασι στη λαδόκολλα.
3. Ριζότο καραβίδας με σταμναγκάθι, 
κολοκυθάκι, σαφράν και αφρό από ζωμό 
γαρίδας.
4. Κοτόπουλο «Ελλάδος Εικόνες», με 
σάλτσα ντομάτας, μανιτάρια, μπέικον, σχοι-
νόπρασο, κρέμα γάλακτος και ξινότυρο. 
5. Μακαρούνες κρητικές με μύδια, γαρί-
δες, καλαμάρι και ζωμό θαλασσινών. 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Τρίτη-Σάββατο 18:00-02:00, 
Κυριακή και μεσημέρι.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€18 εταιρικό μενού
€20 à lα cαrte (χωρίς κρασί)

Δέκα χρόνια γαστρονομικής σταδιοδρομίας και 

ατελείωτου κεφιού έκλεισε το μοντέρνο μουσικό 

μεζεδοπωλείο των νοτίων προαστίων! Το Ελλάδος 

Εικόνες υπακούει στις επιταγές του ονόματός του και 

αιχμαλωτίζει τον ουρανίσκο με τα καλύτερα του εγ-

χώριου τσελεμεντέ. Το λευκό χρησιμοποιείται κατά 

κόρον στους τοίχους και την επίπλωση, επικυρώ-

νοντας την κυριαρχία του στο μοδάτο minimal περι-

βάλλον. Τα τραπέζια αποκτούν χρώμα άμα τη αφίξει 

των ευφάνταστων πιάτων από διάφορες γωνιές της 

πατρίδας μας. Πληθωρικές σαλάτες, ζεστά και κρύα 

ορεκτικά, ριζότα, κρεατικά, θαλασσινά αλλά και χορ-

ταστικοί μεζέδες από τα αγνότερα υλικά «στρώνουν» 

το τραπέζι και αναλαμβάνουν την αποπλάνηση του 

ουρανίσκου. Οι οινόφιλοι θα νιώσουν πως έχουν βρει 

τον δικό τους παράδεισο μπροστά στη θέα του κρα-

σιού παραγωγής των ιδιοκτητών που ρέει άφθονο ή 

σε κάποια από τις ονομαστές ελληνικές ετικέτες. Μία 

θέση ανάμεσα στις εκλεκτές λιχουδιές διεκδικούν το 

φλεγόμενο ρακόμελο και η κρητική ρακή που δίνουν 

ώθηση στο κέφι και οδηγούν τους θαμώνες πολύ πιο 

γρήγορα στη ρίψη λουλουδιών. Η ορχήστρα κρατάει 

συντροφιά με ελαφρολαϊκά, λαϊκά και έντεχνα και η 

διασκέδαση στο Ελλάδος Εικόνες δεν έχει όρια.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝIΚΗ    

Μαριάνθη Δίβαρη
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Ευξείνου Πόντου 183, Παλαιό Φάληρο
Τηλ.: 210 9824620, 6936 657025

Fax: 210 9825420
info@ellados-eikones.gr 
www.ellados-eikones.gr

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ, 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 

ΣΑΒΒΑΤΟ ΒΡΑΔΥ 

ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΜΕΣΗΜΕΡΙ

Ζωντανή 

μουσική 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ / ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ
CHEF    Μάριος Σαλματάνης

Η οικογένεια Σαλματάνη, πιστή στο ραντεβού με 

την ελληνική κουζίνα, εμπλουτίζει τις παρα-

δοσιακές συνταγές του χθες με τους μαγειρικούς 

νεωτερισμούς του σήμερα. Το ιστορικό εστιατόριο 

της Κηφισιάς που λειτούργησε το 1920 για πρώτη 

φορά δικαίως έχει συνδεθεί με το εξαιρετικό σπι-

τικό φαγητό. Ο chef Μάριος Σαλματάνης, από τους 

ελάχιστους Έλληνες αποφοίτους της κορυφαίας 

γαλλικής σχολής μαγειρικής Ritz Escoffier, δημι-

ουργεί έργα γεύσης και εγγυάται άψογα πιάτα τόσο 

σε εμφάνιση, όσο και σε νοστιμιά. Οι «καλλιτεχνίες» 

του σερβίρονται εν μέσω του φιλικού, οικείου περι-

βάλλοντος που τόσο αγαπήθηκε από τους θαμώνες 

όλα αυτά τα χρόνια. Οι ξύλινες οροφές δίνουν θέρμη 

στην ατμόσφαιρα, οι τοίχοι από πυρότουβλα «εγκλι-

ματίζονται» στο cozy ύφος και το τζάκι «περιμένει» 

υπομονετικά τις κρύες νύχτες του χειμώνα για να 

ανάψει. Γύρω από τα μοναστηριακού τύπου τραπέζια 

του Σαλματάνη μπορούν να συγκεντρωθούν συνολι-

κά 180 άτομα και να δειπνήσουν υπό τους ήχους ζω-

ντανής μουσικής. Στο εστιατόριο διοργανώνονται και 

εταιρικά γεύματα, καθώς παρέχεται wi-fi και άρτιος 

τεχνολογικά εξοπλισμός.

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Φέτα τηγανητή σε χειροποίητο φύλλο με 
μέλι και σουσάμι.
2. Ριζότο με φρέσκα άγρια μανιτάρια.
3. Μοσχάρι με κυδώνι και κάστανα.
4. Σπαλομπριζόλα από φρέσκια ελληνική 
μοσχιδούλα.
5. Φιλεταρισμένο κουνέλι με ταλιατέλες 
και άγρια μανιτάρια.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Καθημερινά, από τις 11:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€22 εταιρικό μενού
€22 ά lα cαrte (χωρίς κρασί)

«Οι ξύλινες οροφές δίνουν θέρμη στην ατμόσφαιρα, οι τοίχοι από πυρότουβλα 
«εγκλιματίζονται» στο cozy ύφος και το τζάκι «περιμένει» υπομονετικά...»

Αγ. Τρύφωνος & Συγγρού 18, Κηφισιά
Τηλ.: 210 8015394
Fax: 210 8080525

κάθε Τετάρτη, 

Πέμπτη, 

Παρασκευή και 

Σάββατο από τις 

20:30

Ζωντανή 

μουσική 



Δ

Εθνικές κουζίνες
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«Τα χρώματα, βγαλμένα θαρρείς από πίνακα της Φρίντα Κάλο, οι γερές δόσεις ξύλου 
και τα προσωπεία Ολμέκων δημιουργούν μια χαρούμενη ethnic… κατάσταση»

Κάκτοι, σομπρέρος, ιγκουάνα, μεξικάνικα μοτίβα, 

τεκίλα… Λέξεις-κλειδιά που ανοίγουν την πόρτα 

της μεξικάνικης απόλαυσης. Λέξεις που παραπέ-

μπουν στο ολοζώντανο σκηνικό των Amigos! Δεκα-

πέντε χρόνια κρατάει η κολόνια των αγαπημένων all 

day Mexican restaurants café-bars, τα οποία μετα-

φέρουν τη φιλοσοφία “mi casa es su casa” στους ζε-

στούς και χαλαρούς χώρους τους στη Γλυφάδα και 

τη Νέα Σμύρνη. Τα χρώματα, βγαλμένα θαρρείς από 

πίνακα της Φρίντα Κάλο, οι γερές δόσεις ξύλου και 

τα προσωπεία Ολμέκων δημιουργούν μια χαρού-

μενη ethnic… κατάσταση για τους μεξικανόφιλους 

-και όχι μόνο. Την ίδια αντίληψη έχει και το μενού, 

κομμένο και ραμμένο στα μέτρα αυθεντικών συντα-

γών από κάθε γωνιά της χώρας της σιέστας. Η κάρτα 

περιλαμβάνει, επίσης, μεσογειακές σπεσιαλιτέ και 

πιάτα με ευρωπαϊκή εσάνς, για τους ιδιότροπους ου-

ρανίσκους.

Τα Amigos είναι ανοιχτά από το πρωί για καφέ μέ-

χρι το βράδυ για ποτό. Και τι ποτό… Την καλύτερη 

μαργαρίτα της πόλης, φτιαγμένη από χρυσή τεκίλα 

Olmeca και φρέσκους χυμούς! Εκτός από τις γενναί-

ες μερίδες και τις φιλικές στην τσέπη σας τιμές, θα 

εκτιμήσετε δεόντως το γεγονός ότι τα Amigos διαθέ-

τουν χώρους για παρουσιάσεις και prive meetings, 

ενώ μπορούν να καλύψουν cocktail parties, εταιρι-

κά γεύματα, κοπή πίτας κά. Λοιπόν, τι λέτε, Vamos 

Amigos;

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Quesadillas κοτόπουλο (μεξικάνικη 
αλευρίσια πίτα γεμιστή με τυρί και κοτό-
πουλο)
2. Crispy Tacos (τραγανή τορτίγια κα-
λαμποκιού με μαγειρευτό κιμά, τυρί και 
iceberg)
3. Fajitas (μαριναρισμένο κρέας με 
πιπεριές, κρεμμύδια και φρέσκια τομάτα 
ψημένα σε μαντέμι)
4. Chili & Cheese Ground Round (μοσχαρί-
σιο μπιφτέκι με chili con carne και λιωμένο 
τυρί τσένταρ)
5. Τηγανητό παγωτό με γεύση βανίλιας και 
σιρόπι καραμέλας

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Καθημερινά, από τις 10:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€20 εταιρικό μενού
€22 à lα cαrte

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

TEX-MEX

Κύπρου 65Α, Γλυφάδα
Τηλ.: 210 8983167, fax: 210 8943236

Μεγάλου Αλεξάνδρου 70, Νέα Σμύρνη
Τηλ.: 210 9332220, fax: 210 9332228

info@amigos.gr 
www.amigos.gr
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«Aυθεντικές ιταλικές συνταγές, άψογα ταιριαστές με τα τραγούδια 
της γείτονος που συνοδεύουν τις επιλογές σας»

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Πράσινη σαλάτα με δροσερή σος για-
ουρτιού και καλοψημένα φιλετάκια.
2. Μακαρονάδα φούρνου.
3. Ριζότο με σάλτσα κίτρινης κολοκύθας 
και προσούτο.
4. Ποπιέτα μόσχου με τυρί φέτα, λιαστή 
ντομάτα, ρόκα, προσούτο, τρούφα και σος 
κρασιού porto.
5. Πορτοκαλόπιτα.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Δευτέρα-Παρασκευή 16:00-02:00, 
Σάββατο 16:00-03:00, 
Κυριακή 12:00-24:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€19-22 εταιρικό μενού
€25 à lα cαrte

Γαληνεύει και τους πιο «ταραγμένους» ουρανί-

σκους, οδηγώντας τους στο απόγειο της γεύσης 

με τα εκπληκτικά πιάτα του. Άλλωστε, αυτή είναι η 

αποστολή του εστιατορίου Γαλήνη στο Περιστέρι τα 

τελευταία 33 χρόνια! Το ήσυχο περιβάλλον αντα-

ποκρίνεται επάξια στην επωνυμία, δίνοντας την αί-

σθηση της θαλπωρής και της ψυχικής ηρεμίας σε 

140 φίλους που θα επιλέξουν το εσωτερικό για το 

γεύμα ή το δείπνο τους. Την άνοιξη, το σκηνικό με-

ταφέρεται στον εξωτερικό χώρο, ώστε 500 άτομα να 

απολαμβάνουν τις νόστιμες εμπνεύσεις του chef. 

Τα εύσημα για την οικογενειακή ατμόσφαιρα και τις 

απλές στην όψη αλλά σύνθετες στη γεύση σπεσια-

λιτέ ανήκουν στον ιδιοκτήτη Παναγιώτη Κωνστα-

ντόπουλο. Εξαιρετικός και στο ρόλο του leader της 

κουζίνας, συνεχίζει την πολυετή γαστρονομική πα-

ράδοση, φέρνοντας στο πιάτο σας αυθεντικές ιταλι-

κές συνταγές, άψογα ταιριαστές με τα τραγούδια της 

γείτονος που συνοδεύουν τις επιλογές σας. Αν στην 

τελειότητα της μαγειρικής προσθέσετε τα ποιοτικά 

υλικά, το άψογο σέρβις και τη φιλική ατμόσφαιρα, 

θα καταλάβετε γιατί το Γαλήνη κέρδισε το βραβείο 

“Cosmo Guide2009” του περιοδικού Lifestyle. Για τις 

ιδιαίτερες στιγμές σας, ο ημιώροφος χωρητικότητας 

45 ατόμων με θέα στον κήπο ενδείκνυται για ρομα-

ντικά, γαλήνια δείπνα.

CHEF     Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ    Νικηφόρος Κιούκας, 
Technoexpress

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

ΙΤΑΛΙΚΗ

Περικλέους 2, Άγιος Ιερόθεος-Περιστέρι
Τηλ.: 210 5020838, 5015093

Fax: 210 5021491
www.galini-pizza.gr
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«Οι δύο ιεροί «κόσμοι» του ιταλικού νότου, η κουζίνα και η μαφία, κλείστηκαν σε 
πέντε γράμματα, μαζί με… υγιεινές λιχουδιές Μεσογείου»

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Μαριναρισμένος σολομός με βαλσάμικο 
και πιπέρι.
2. Cappellacci, γεμιστό με χτένια και σάλ-
τσα από μύδια.
3. Φρέσκες σαρδέλες e beccafico, με 
γέμιση σταφίδα και κουκουνάρι.
4. Φιλέτο di Maiale alla Pizzaiola, με καυτε-
ρή σος, ντομάτα, κάπαρη, ελιές και ρίγανη.
5. Σπιτικό τιραμισού.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Τετάρτη- Σάββατο 19:00-01:00, 
Κυριακή 13:00-18:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€25 (χωρίς κρασί) à lα cαrte

CHEF    Antoni Carlone

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ   Σίσυ Φειδά

Στα Ιταλικά το “Cosca” σημαίνει «καρδιά της αγκι-

νάρας», αλλά και «μικρή μαφιόζικη παρέα». 

Στο ελληνικό γαστρονομικό λεξικό, Cosca θα πει 

αυθεντικές σισιλιάνικες συνταγές στην καρδιά της 

Αθήνας! Θαρρείς πως οι δύο ιεροί «κόσμοι» του 

ιταλικού νότου, η κουζίνα και η μαφία, κλείστηκαν 

σε πέντε γράμματα, μαζί με… υγιεινές λιχουδιές 

Μεσογείου. Το μικρό cozy εστιατόριο γεννήθηκε τον 

Δεκέμβριο του 2007 στο Κουκάκι, φέρνοντας ευχά-

ριστη αναστάτωση στην παλιά αθηναϊκή γειτονιά. 

Η Σίσυ Φειδά «επιστρατεύθηκε» για να προσδώσει 

industrial minimal look στο χώρο και τα κατάφερε 

περίφημα, «στολίζοντας» το Cosca με κατακόκκι-

νους καναπέδες, γκρίζους τοίχους, έναν ασπρό-

μαυρο καμβά κι έναν πελώριο μαυροπίνακα, όπου 

δεν αναγράφονται τα συμβόλαια θανάτου της cosa 

nostra, αλλά οι εμπνευσμένες δημιουργίες του 

Antoni Carlone! O Ναπολιτάνος chef, με «πινέλα» 

προϊόντα της γης και της θάλασσας, «ζωγραφίζει» 

στο πιάτο σας πάστα, φρέσκα ζυμαρικά, ριζότα, ζε-

στά ορεκτικά και φιλέτα. Οι ντελικάτες σπεσιαλιτέ 

από τη Σικελία «απαιτούν» τη συντροφιά εκλεκτού 

κρασιού από τα κελάρια της γείτονος και «σπιτικό» 

γλυκό επίλογο με τιραμισού της ώρας! Σαράντα δύο 

«κριτές» στο εσωτερικό και εβδομήντα στον κήπο 

βγάζουν «ετυμηγορία», λαμβάνοντας υπ’ όψιν και 

την έκπτωση (20%) για τις τηλεφωνικές κρατήσεις 

της Τετάρτης. Η απόφαση για το Cosca, δεν μπορεί 

παρά να είναι θετική στο δικαστήριο της γεύσης!

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

ΙΤΑΛΙΚΗ (ΣΙΣΙΛΙΑΝΙΚΗ)

Πραμάντων 10, Κουκάκι, Αθήνα
Τηλ.: 210  9210229

www.cosca.gr

KAΘΕ 

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 

ΚΡΑΤΗΣΗ

-20%
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«Κρύβει στα μπαγκάζια της γεύσεις και αρώματα Νάπολης, 
στην πιο προσιτή τους εκδοχή!»

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Σαλάτα με σπανάκι και μανιτάρια 
πλευρώτους.
2. Σολομός σχάρας.
3. Πίτσα “Diavolla”.
4. Spaghetti aglio olio e peperoncino.
5. Τάρτα λεμόνι.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Καθημερινά, 12:00-02:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€17-21 à lα cαrte

Μια άρτι αφιχθείσα στο Μικρολίμανο τρατορία 

κρύβει στα μπαγκάζια της γεύσεις και αρώμα-

τα Νάπολης, στην πιο προσιτή τους εκδοχή! Το όνομά 

της -“Il Mercatino”- «προδίδει» εξαρχής τις ιταλικές 

καταβολές του μενού που επιμελείται ο chef Χάρης 

Σταμόπουλος, δεν αποκαλύπτει ωστόσο τις γεμάτες 

νοστιμάδα εκπλήξεις που καθημερινά επιφυλάσσει 

στους θαμώνες. Περνώντας στο αίθριο χωρητικότη-

τας 120 ατόμων, το βλέμμα σκανάρει το «ξύλινο» 

σκηνικό και το μικρό εμπορικό στα δεξιά. «Φορτω-

μένη» με καφάσια, τσουβάλια από όσπρια, αρμα-

θιές από σκόρδα και καυτερές πιπεριές, η μινιόν 

αγορά «θυμάται» τα μπακάλικα άλλων εποχών. Οι 

παλαιωμένες χάλκινες απλίκες υπερθεματίζουν 

την οικεία ατμόσφαιρα και τα γλαστράκια μυρωδά-

του βασιλικού δημιουργούν την αίσθηση του «σπιτι-

κού». Την ίδια εντύπωση δίνουν οι καλομαγειρεμέ-

νες σπεσιαλιτέ από φρεσκότατα προϊόντα. Η κάρτα 

«διανθίζεται» από εξαιρετικές πίτσες με λεπτή ζύμη, 

pasta, κρεατικά, ψαρικά, όπως επιβάλλει η φύση της 

περιοχής, αλλά και χειροποίητα γλυκά που καθημε-

ρινά παρασκευάζονται στην κουζίνα του Il Mercatino. 

Φρεσκοβρασμένα spaghetti του λεπτού aglio olio e 

peperoncino κάνουν τις απαραίτητες συστάσεις με τη 

γειτονική «μπότα», δίνοντας τη σκυτάλη σε ταλιάτα 

μόσχου που λιώνει στο στόμα. Απαραίτητος «σύντρο-

φος» στο γεύμα/δείπνο οι εξαιρετικές ετικέτες ελ-

ληνικής και ιταλικής παραγωγής, συνοδεία ιταλικής 

pop από τα ‘70s! Όσο για το φινάλε; Γλυκύτατο με την 

τάρτα λεμόνι να προκαλεί ένταση στον ουρανίσκο και 

τον φιλικότατο λογαριασμό να επαναπροσδιορίζει τη 

σχέση ποιότητας-τιμής!

CHEF    Χάρης ΣταμόπουλοςΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

ΝΑΠΟΛΙΤΑΝΙΚΗ/ΙΤΑΛΙΚΗ

Ακτή Κουμουνδούρου 38, Μικρολίμανο, Πειραιάς
Τηλ.: 210 4127405, 4173087

info@ilmercatino.gr
www.ilmercatino.gr

ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

(12:00-18:00) 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

-20%
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«Τα πιάτα ξεχειλίζουν από churrasco (ψητό κρέας) και η διαδικασία 
επαναλαμβάνεται, έως ότου χορτάσετε και παραδώσετε όπλα»

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Σαλάτα με μαρούλι, ανανά, καρύδα και 
σταφίδες.
2. Σαλάτα με λάχανο και σαλάμι αέρος.
3. Feijoada.
4. Churrasco.
5. Brigadeiro.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Τρίτη-Σάββατο 21:00-00:30, 
Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€22

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΗ

Κολοκοτρώνη 55, Καλλιθέα
Τηλ.: 210 9400801

info@maracanagrill.gr
www.maracanagrill.gr

Σε μια ήσυχη γειτονιά πίσω από τη λεωφόρο Θησέως 

στην Καλλιθέα, το Maracana Grill δίνει το εισιτήριο 

για ένα απολαυστικό ταξίδι στη χώρα της samba και 

του ποδοσφαίρου. “Brazil, Brazil…” πρέπει να σκεφτό-

ταν ο ιδιοκτήτης του μοναδικού original βραζιλιάνικου 

εστιατορίου της Αθήνας, Γιάννης Πασχαλίδης, όταν 

επέστρεφε στα πάτρια εδάφη έπειτα από πολύχρονη 

παραμονή στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Έχοντας κρατήσει μέσα 

του τις εικόνες και τις γεύσεις από την άλλη πλευρά 

του Ατλαντικού, το 1997 δημιούργησε το Maracana 

Grill. Βαμμένο σε πρασινοκίτρινες αποχρώσεις, φανα-

τικό του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού γηπέδου –εξ ου 

και το πρώτο συνθετικό της επωνυμίας- με φανέλες 

και κύπελλα να προδίδουν τη μεγάλη αγάπη, αποτε-

λεί ένα casual άντρο κρεατοφαγίας, μουσικά «επεν-

δυμένο» με brazilian ακούσματα. Η λειτουργία του 

βασίζεται στον παραδοσιακό τρόπο σερβιρίσματος, 

σύμφωνα με τον οποίο τρώτε απεριόριστες ποσότητες 

φαγητού με σταθερό κόστος (€22/άτομο). Η νόστιμη 

ιεροτελεστία ξεκινά με την caipirinha, η οποία γεμίζει 

κανάτες και ποτήρια. Το salad bar με τις 20 φρέσκιες 

τροπικές σαλάτες παίρνει τη σκυτάλη, ενώ τα πέντε 

είδη μαγειρευτών περιμένουν υπομονετικά τη σειρά 

τους. Η συνέχεια προμηνύεται συναρπαστική, καθώς 

ακολουθεί μία πρωτότυπη παρέλαση από δέκα σού-

βλες διαφορετικών κρεατικών, τέλεια ψημένων στα 

κάρβουνα. Τα πιάτα ξεχειλίζουν από churrasco (ψητό 

κρέας) και η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου 

χορτάσετε και παραδώσετε όπλα. Τότε, θα επισφρα-

γίσετε τον άθλο σας με βραζιλιάνικα γλυκά, όπως 

quindin και brigadeiro ή μυρωδάτο καφέ. Αντέχετε 

μέχρι τελικής πτώσεως;

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΓΙΑ 

ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 

10 ΕΤΩΝ

€10
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«Σκαλιστοί καθρέφτες, παλιά κάδρα, ταπετσαρίες από το χθες, κόκκινες καρέκλες 
και τραπέζια μοιάζουν με σκηνογραφικό διάκοσμο ταινίας του Almodovar»

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Σαλάτα Micraasia με άσπρο και 
κόκκινο λάχανο, μαρούλι, ψιλοκομ-
μένη ντομάτα, αγγούρι, μαϊντανό, 
καλαμπόκι, καρότο, παντζάρια, 
πασπαλισμένη με ρόδι, φιστίκι 
Αιγίνης και σος με σουσάμι.
2. Tabal (ορεκτικό με μελιτζάνες, 
ψιλοκομμένο μοσχαράκι, φέτα και ντομάτα 
στο φούρνο).
3. Ρολό κοτόπουλου με σος μουστάρδας, σερ-
βιρισμένο με mini πατάτες, πλιγούρι ή πέννες.
4. Μοσχαράκι στρογγανώφ με βελούδινη σος 
πάνω σε αρωματικό ρύζι basmati.
5. Πίτα του βοσκού με ανάμικτα λαχανικά, σος 
Αλ Χαρίσα (αραβική με ginger, ρινίσματα λε-
μονιού, μέλι και σταφίδες), πουρέ και λευκό 
τυρί στο φούρνο. 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Τρίτη-Κυριακή, από τις 20:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€15 εταιρικό μενού
€10-20 à lα cαrte

Ο παππούς Δημήτρης και η γιαγιά Ευγενία έφτασαν 

στην Αθήνα από την Προύσα της Μικράς Ασίας το 

1922. Τέσσερα χρόνια μετά έχτισαν το σπίτι τους στο 

Γκάζι, βλέποντας τους κόπους τους να δικαιώνονται. 

Η ζεστή «φωλιά» των παππούδων κατοικείτο μέχρι 

το 2002, οπότε ο εγγονός Δημήτρης Αποστολόπου-

λος αποφάσισε να στεγάσει το micraasia, τον πολιτι-

στικό σύλλογο «οι Λαοί της Μικρασίας», στο ισόγειο 

του πατρικού του. Αργότερα, θέλησε να μυήσει τους 

Αθηναίους στα μυστικά της μικρασιάτικης κουζίνας 

… Ο χώρος δεν άργησε να βρεθεί∙ ο πρώτος όροφος 

θα μεταμορφωνόταν σε Holly bar & kitchen, όπερ 

και εγένετο. Σκαλιστοί καθρέφτες, παλιά κάδρα, 

ταπετσαρίες από το χθες, κόκκινες καρέκλες και 

τραπέζια μοιάζουν με σκηνογραφικό διάκοσμο ται-

νίας του Almodovar. Οι Belle Epoque αναφορές, το 

βαρκελωνέζικο στιλ και η νεοϋρκέζικη μπαρίστικη 

κουλτούρα σάς ταξιδεύουν από το Μανχάταν μέχρι 

το Βόσπορο. Το ίδιο ακριβώς κάνουν οι οικογενεια-

κές συνταγές με τις διεθνείς επιρροές, όπως τα σου-

τζουκάκια Προύσας με ελαφριά μπαχαρικά και σος 

γιαούρτι, οι ζεστές πιτούλες με τούρκικη κοτοσαλά-

τα και πάρα πολλές ακόμα νοστιμιές. Για το τέλος, 

το Holly bar & kitchen σάς επιφυλάσσει μια υπέροχη 

έκπληξη, γλυκά από τη Δαμασκό της Συρίας. Το εσω-

τερικό μπορεί να «φιλοξενήσει» 40 άτομα που θα 

θελήσουν να απολαύσουν φιλικό ή εταιρικό γεύμα, 

ενώ το καλοκαίρι η πιο όμορφη ταράτσα της πόλης 

«υποδέχεται» 90 λάτρεις των open air καταστάσε-

ων. Θυμηθείτε πως η Παρασκευή είναι ημέρα για 

live performances με μουσικές από τα Βαλκάνια, τη 

Μεσόγειο και τη Μικρά Ασία.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ / ΔΙΕΘΝΗΣ
CHEF    Δήμητρα Αποστολοπούλου

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ    Δημήτρης Αποστολόπουλος

Κωνσταντινουπόλεως 70, Γκάζι, Αθήνα
Τηλ./fax: 210 3469139 

micraasia@hotmail.com 
www.micraasia.gr

ΚΑΘΕ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ 

ΜΕΝΟΥ

(με σαλάτα, 

1 ζεστό - 1 κρύο 

ορεκτικό, ένα κυρίως 

πιάτο, κρασί 

δωρεάν)

€20/άτομο
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«Μουσικές του κόσμου και ανατολίτικοι ρυθμοί επιτείνουν τη χαλαρωτική 
ατμόσφαιρα και προετοιμάζουν το έδαφος για άνευ όρων λιβανέζικες απολαύσεις»

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Μουτάμπαλ (πουρές ψητής μελιτζά-
νας με ταχίνι).
2. Κίμπε Μεκλίγε («Φωλιές» από 
μοσχάρι και πλιγούρι, με γέμιση από κιμά, 
κρεμύδι και κουκουνάρι). 
3. Φαλάφελ (κροκέτες από ξερά ρεβύ-
θια, λιβανέζικα μπαχαρικά, σκόρδο και 
κόλιανδρο).
4. Μixed grill (συνδυασμός από σις ταούκ, 
κεμπάπ και Λάχεμ Μέσουι, σερβιρισμένα 
με σος σκόρδου).
5. Μχαλαμπίγιε (Κρέμα με ανθόνερο, 
μαστίχα, φέτες μπανάνας, φράουλες και 
τριμμένο φιστίκι).

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Καθημερινά από τις 19:00 (lounge), 
Τρίτη-Σάββατο 19:30-01:30 και 
Κυριακή buffet 13:00-17:00 (εστιατόριο).

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€25-30 à lα cαrte

Μοναδικό στο είδος του, το κορυφαίο λιβανέζικο 

εστιατόριο της Αθήνας σάς δίνει την ευκαιρία 

να ζήσετε χίλιες και μια νύχτες σε ένα oriental περι-

βάλλον, με σύγχρονη αισθητική. Οι ναργιλέδες σάς 

εισάγουν σε ανατολίτικες καταστάσεις, με τα θερμά 

χρώματα και τα πληθωρικά χαλιά να προσθέτουν το 

δικό τους λιθαράκι στο όλο σκηνικό. Μουσικές του 

κόσμου και ανατολίτικοι ρυθμοί επιτείνουν τη χαλα-

ρωτική ατμόσφαιρα και προετοιμάζουν το έδαφος 

για άνευ όρων λιβανέζικες απολαύσεις. Το Nargile 

έχοντας αποκτήσει τον έμπειρο chef Hussein 

Hamzeh στο δυναμικό του, κατόρθωσε να εγγυηθεί 

για την ένταση των γεύσεων του καταλόγου. Φατούς, 

ταμπουλέ, φαλάφελ και άλλα παραδοσιακά μεσα-

νατολικά πιάτα γίνονται εκφραστές της λιβανέζικης 

κουζίνας στην πιο original version της. Καθίστε ανα-

παυτικά στην καρέκλα σας, αφήστε το ευγενικό προ-

σωπικό να σας περιποιηθεί και μάθετε από πρώτο 

χέρι τι εστί Nargile. Η ανεβασμένη διάθεση σύντομα 

θα σας οδηγήσει στο χώρο του Lounge, όπου θα ξε-

κινήσετε τη βραδιά σας με ένα πολύχρωμο cocktail.

CHEF    Hussein HamzehΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

ΛΙΒΑΝΕΖΙΚΗ

Χαριλάου Τρικούπη 50, Κηφισιά
Τηλ.: 210 8083333
Fax: 210 8083630

info@nargile.gr 
www.nargile.gr

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ 

ΤΙΣ ΑΡΑΒΙΚΕΣ 

ΝΥΧΤΕΣ, ΟΠΟΥ 

ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΟ 

ΕΧΕΙ Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ 

ΚΟΙΛΙΑΣ...
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

ΙΣΠΑΝΙΚΗ / ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ
CHEF     Παναγιώτης Νερολής

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ    Μαρία Δενδρινού

Πολύτιμο για την εστιατορική σκηνή της Αθή-

νας, όπως ακριβώς το αλάτι για το φαγητό. Το 

Salero υπακούει στη φύση του και επιβεβαιώνει το 

όνομά του (στα ισπανικά σημαίνει αλατιέρα, γευ-

στικό) με tapas και ethnic προτάσεις που «νοστιμί-

ζουν» τις ημέρες και τις νύχτες των Εξαρχείων. Το 

ταξίδι στην Ιβηρική Χερσόνησο ξεκινά ήδη από την 

είσοδο της ανακαινισμένης Bauhaus μονοκατοικί-

ας του 1930, με τις κόκκινες και κίτρινες καρέκλες 

στο πεζοδρόμιο να προλογίζουν το funky εσωτερι-

κό που επιμελήθηκε η Μαρία Δενδρινού. Το πράσι-

νο πάτωμα μπροστά στο bar, οι τοίχοι του ισογείου 

και του πρώτου ορόφου, βαμμένοι στα χρώματα της 

σπανιόλικης σημαίας, ο όμορφος κήπος και οι latin 

μελωδίες φτιάχνουν τη διάθεση και προετοιμάζουν 

το έδαφος για τις εξαίσιες σπεσιαλιτέ του chef Πα-

ναγιώτη Νερολή. Ποικιλίες τυριών και αλλαντικών, 

sui generis tapas, χορταστικές σαλάτες, ελληνικά 

μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, χορτοφαγικές σπεσια-

λιτέ και multi-culti πιάτα καθιστούν εξαιρετικά δύ-

σκολη την επιλογή από τον πληθωρικό κατάλογο. 

Το Jamon Serrano, το chorizo, το τυρί manchengo 

και ό,τι άλλο λαχταρήσει ο ουρανίσκος σας, απογει-

ώνονται με κόκκινη sangria ή κάποιο από τα αργε-

ντίνικα, γαλλικά, ελληνικά και ισπανικά κρασιά της 

ενημερωμένης οινοθήκης. Το ζεστό περιβάλλον του 

bar-restaurant Salero, με χωρητικότητα 170 συν-

δαιτυμόνων στο εσωτερικό και 120 στον εξωτερικό 

χώρο, προσφέρεται τόσο για τις προσωπικές όσο και 

για τις επαγγελματικές στιγμές σας.

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Τοστάδας με κρέμα από φρέσκο ανθότυ-
ρο, καπνιστό σολομό και ροζ γλυκό πιπέρι.
2. Πατάτες μπράβας με καυτερή σάλτσα 
ντομάτας ή αϊολί.
3. Τορτελίνια με jamon, ντοματίνια και 
κρέμα παρμεζάνα.
4. Ψαρονέφρι γεμιστό με σπανάκι, χαλούμι 
και πέστο βασιλικού.
5. Παέγια με κοτόπουλο και θαλασσινά.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Καθημερινά, 13:00-02:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€17 εταιρικό μενού
€20 à lα cαrte

«Πολύτιμο για την εστιατορική σκηνή της Αθήνας, 
όπως ακριβώς το αλάτι για το φαγητό»

Βαλτετσίου 51, Εξάρχεια, Αθήνα
Τηλ.: 210 3813358
Fax: 210 3301379
salero@otenet.gr 

www.salero.gr

ΠΛΗΡΕΣ ΜΕΝΟΥ 

ΗΜΕΡΑΣ  (ΣΑΛΑΤΑ 

Η’ ΣΟΥΠΑ, ΚΥΡΙΩΣ 

ΠΙΑΤΟ ΚΙ ΕΝΑ 

ΠΟΤΟ)

€11,90 Aπό
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«Οι αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, οι πλούσιες μερίδες, ο φιλικός λογαριασμός και το 
άμεσο σέρβις σίγουρα θα σας φέρουν σύντομα πίσω»

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Σαλάτα με αχλάδι, καρότο, καρύδια και 
παρμεζάνα.
2. Κεφτεδάκια ναπολιτάνικα με λιωμένη 
μοτσαρέλα στο φούρνο
3. Νιόκι με σάλτσα τεσσάρων τυριών.
4. Πίτσα με σκόρδο και πεπεροντσίνο.
5. Προφιτερόλ με γέμιση παγωτό κρέμα 
και ζεστή σοκολάτα.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Καθημερινά, 12:00-01:30.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€17 à lα cαrte

Γραφικά ιταλικά σοκάκια και τζελατερίες σκέφτε-

στε κάθε φορά που περνάτε από το Vincenzo. Δεν 

διστάζετε στιγμή, εισέρχεστε στο δημοφιλές εστια-

τόριο και το ταξίδι στη γειτονική... μπότα ξεκινά από 

το κέντρο της Γλυφάδας. Το απλό χωρίς περιττές πο-

λυτέλειες ντεκόρ μοιάζει να υποστηρίζει ένθερμα το 

minimal και να «πιστεύει» στη δύναμη της ξύλινης 

επένδυσης που «ντύνει» με ζεστασιά την αυθεντική 

τρατορία. Περνώντας από την πολυσύχναστη βερά-

ντα στην είσοδο σίγουρα δεν περιμένετε ότι ο «μυ-

στικός» ήσυχος κήπος που λειτουργεί όλο το χρόνο 

στο πίσω μέρος μπορεί να γίνει το πράσινο φόντο του 

δείπνου σας. Χωρίς πολλές περιστροφές, επιλέγετε 

τη μικρή αυλή. Και τότε αρχίζουν τα δύσκολα, αφού 

καλείστε να επιλέξετε ανάμεσα σε πίτσες με λεπτή 

ζύμη, original ιταλική pasta και πιάτα της ώρας αν η 

κρεατοφαγία είναι το αδύναμο σημείο σας. Ο χρόνος 

κυλά ευχάριστα με τη μουσική να επιτείνει τη χα-

λαρή ατμόσφαιρα και το νου να περιπλανιέται στις 

πόλεις της Ιταλίας. Οι πλούσιες μερίδες, ο φιλικός 

λογαριασμός και το άμεσο σέρβις σίγουρα θα σας 

φέρουν σύντομα πίσω στο Vincenzo. 

CHEF    Στέλιος ΑθανασίουΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

ΙΤΑΛΙΚΗ

Γιαννιτσοπούλου 1, Γλυφάδα
Τηλ.: 210 8941425, 8941310



Ε

All Day Cafe Restaurants / Bar - Restaurants
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«Στα ίδια μέρη όπου βολτάριζαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, απέναντι από το βράχο 
της Ακρόπολης, δίνεται καθημερινά το ραντεβού για καφέ, φαγητό ή ποτό»

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Σαλάτα λίμνης με ρόκα, τρίχρωμες 
ψητές πιπεριές, καπνιστή πέστροφα και 
βινεγκρέτ λεμονιού με δενδρολίβανο.
2. Μαύρες ταλιατέλες με σολομό, κρέμα 
γάλακτος και βότκα.
3. Μυδοπίλαφο.
4. Κοτόπουλο «Άνεμος», με λαχανικά, 
γλυκόξινη σάλτσα από μουστάρδα και 
μέλι. 
5. Τηγανητή μπανάνα, σερβιρισμένη με 
παγωτό βανίλια, μέλι και καρύδια.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Καθημερινά, 08:00-03:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€18 εταιρικό μενού
€22 à lα cαrte

Ο ιστορικός πεζόδρομος του Θησείου οδηγεί τα 

βήματά σας μπροστά στο επιβλητικό νεοκλασι-

κό κτήριο της πολιτείας των απολαύσεων. Στα ίδια 

μέρη όπου βολτάριζαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, 

απέναντι από το βράχο της Ακρόπολης, δίνεται κα-

θημερινά το ραντεβού για καφέ, φαγητό ή ποτό. Οι 

πύλες του Αθηναίων Πολιτεία ανοίγουν και ο «δι-

άλογος» με το χθες ξεκινά... Κάδρα εποχής, κρε-

μασμένα σε κατακόκκινους τοίχους, αυτόματα σας 

καθιστούν νοσταλγούς της παλιάς Αθήνας, όμως η 

σύγχρονη αντίληψη στη διακόσμηση σάς επαναφέ-

ρει στο σήμερα. Η αίθουσα «Αθηναία» στο ισόγειο 

αποδεικνύεται εξαιρετική επιλογή για χαλαρά φιλι-

κά ή επαγγελματικά γεύματα, η αίθουσα «Δελφίς» 

στον πρώτο όροφο μετατρέπει άνετα τις εκδηλώσεις 

σε funky events, ενώ το «Κελάρι» προσφέρεται για 

prive συναντήσεις. Οι νεωτερισμοί, η φαντασία και 

το μεράκι έχουν βρει πρόσφορο έδαφος στο μενού 

του café-bar-restaurant. Στο τετράδιο της γεύσης 

βρίσκονται «γραμμένα» πρωινά, snacks, ενδια-

φέρουσες σαλάτες, κρύα ή ζεστά πιάτα και special 

γλυκίσματα που θα ενθουσιάσουν 300 άτομα στο 

εσωτερικό και 400 στον εξωτερικό χώρο. Κάθε Πέ-

μπτη, Παρασκευή, Σάββατο βράδυ και Κυριακή με-

σημέρι, ζωντανή μουσική σάς κρατά συντροφιά στην 

άριστη Αθηναίων Πολιτεία.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

Απ. Παύλου 33 & Ακάμαντος 1, Θησείο
Τηλ.: 210 3413795
Fax: 210 3413794

info@athinaionpoliteia.gr 
www.athinaionpoliteia.gr
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«Η νεράιδα της παραζάλης σάς καλωσορίζει στο Apsendi, δείχνοντας το δρόμο για 
το minimal εστιατόριο, όπου πραγματοποιούνται «συνευρέσεις» διεθνών γεύσεων»

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Winter salad, με καρότο, σέλινο, 
ξινόμηλο, πέρλες ροδιού και πορ-
τοκάλι, σε λαδολέμονο εσπεριδοει-
δών με καραμελωμένα καρύδια.
2.Μίνι σουβλάκια κοτόπουλου, σάλτσα 
teriyaki, σουσάμι και γλυκόξινη σαλάτα με 
αγγούρι.
3.Pancakes πατάτας με καπνιστό σολομό 
και κρεμώδη σάλτσα λευκού τυριού.
4.Μενταγιόν χοιρινού σοτέ, με δεντρολί-
βανο σβησμένο με μπαλσάμικο και γνήσιο 
πουρέ πατάτας.
5.Φιλέτο λαβράκι σε λαδόκολλα με λαχανι-
κά και πέστο βασιλικού, συνοδεία αρωματι-
κού basmati με βότανα.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Καθημερινά, 09:00-19:30 και 21:00-05:30.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€30-40 à lα cαrte

CHEF    Παναγιώτης Παπανικολάου

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ   Όλγα Εξάρχου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

ΔΙΕΘΝΗΣ

Προκαλεί «εθισμό» στους ορκισμένους fans της 

fusion κουζίνας και του αθηναϊκού nightlife 

όπως ακριβώς ο νονός του, το απαγορευμένο ποτό 

με το σμαραγδένιο χρώμα. Το δημοφιλές hot spot 

επί της λεωφόρου Κηφισίας ανοίγει καθημερινά τις 

πύλες του από νωρίς το πρωί, επιτρέποντας την εί-

σοδο σε έναν κόσμο all day διασκέδασης. Η νεράιδα 

της παραζάλης σάς καλωσορίζει στο Apsendi, δεί-

χνοντας το δρόμο για το minimal εστιατόριο, όπου 

πραγματοποιούνται «συνευρέσεις» διεθνών γεύ-

σεων. Οι τοίχοι είναι «στολισμένοι» με καθρέφτες, 

τα μαύρα τραπέζια ακολουθούν τις επιταγές του μυ-

στηριακού ύφους, ενώ οι χρυσαφένιες αποχρώσεις 

των αναπαυτικών καναπέδων προσδίδουν φωτει-

νότητα στο ντιζαϊνάτο περιβάλλον. Ο chef Παναγιώ-

της Παπανικολάου επιμελείται τη μοντέρνα κάρτα 

με τον international χαρακτήρα, αναλαμβάνοντας 

να σας εξιτάρει γευστικά. Όσο οι ώρες κυλούν, οι 

mainstream ήχοι δυναμώνουν και το Apsendi αρ-

χίζει να μεταμορφώνεται σε club για διασκέδαση 

μέχρι πρωίας. Το κέφι ανάβει για τα καλά κάθε Τρί-

τη, Τετάρτη και Κυριακή στο πλαίσιο των events και 

των parties που διοργανώνονται, ενώ στα προσεχώς 

live συγκροτήματα θα δίνουν μουσικό χρώμα στις 

Πέμπτες. Ο πολυτελής χώρος του Apsendi, με χω-

ρητικότητα 280 ατόμων και άρτιο εξοπλισμό, μπορεί 

κάλλιστα να γίνει το φόντο για επιτυχημένα εταιρικά 

γεύματα.

Λεωφ. Κηφισίας 250-254 & Σερρών 1 (έναντι Φιλοθέης)
Τηλ.: 210 6717890, 6752272

Fax: 210 6721640
info@apsendi.com
www.apsendi.com

ΚΑΙ LIgHT LunCH 

ΑΠΟ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

09:00-19:30

€1,50 

€10-15

ΚΑΦΕΣ ΜΕ 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

ΔΙΕΘΝΗΣ

Το θρυλικό στέκι γεννά υποψίες πως ο βασιλιάς 

Αρθούρος και οι ιππότες της Στρογγυλής Τραπέ-

ζης αν κατηφόριζαν προς Ψυρρή, θα γίνονταν μό-

νιμοι κάτοικοι του Avalon. Η ατμοσφαιρικότητα στο 

κλασικό bar-restaurant χτυπάει κόκκινο και, μάλι-

στα, αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που 

είναι τόσο αγαπητό. Η έντονη παρουσία της πέτρας, 

η μεγάλη ξύλινη μπάρα που ευνοεί το socializing και 

οι rock επιτυχίες εναρμονίζονται σε ένα glamorous 

ντεκόρ με μπαρίστικη διάθεση. Ένας δεύτερος εξί-

σου σημαντικός λόγος για να βρεθείτε στο διάσημο 

spot της περιοχής, είναι τα μύδια. Μαγειρεμένα σε 

κάθε εκδοχή, αχνιστά με κρασί και θυμάρι, με κρέμα 

από σαφράν ή μουστάρδα Dijon, ξετρελαίνουν τους 

φανατικούς των οστρακοειδών. Οι πιο παραδοσιακοί 

ουρανίσκοι θα προτιμήσουν σαλάτες με ονόματα 

ιπποτών, ριζότα, ζυμαρικά ή πλατό τυριών, άριστα 

συνοδευμένα από φίνες οινικές ετικέτες. Κάθε Πέ-

μπτη το Avalon ταράζει τα νερά της νυχτερινής δια-

σκέδασης, διοργανώνοντας θεματικές βραδιές με 

live μουσική.

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Γαλλική σαλάτα με αβοκάντο, καπνιστό 
σολομό και βινεγκρέτ.
2. Τριγωνάκια με γέμιση από μανιτάρια και 
καπνιστό τυρί.
3. Μύδια αχνιστά με μουστάρδα Dijon και 
κρέμα.
4. Σκαλοπίνια μοσχαρίσια με λαχανικά 
σχάρας και σος τρία πιπέρια.
5. Cheese cake.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Τρίτη-Σάββατο από τις 18:30, 
Κυριακή από 13:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€20 εταιρικό μενού
€24 à lα cαrte (χωρίς κρασί)

«Μύδια  μαγειρεμένα σε κάθε εκδοχή, αχνιστά με κρασί και θυμάρι, με κρέμα από 
σαφράν ή μουστάρδα Dijon, ξετρελαίνουν τους φανατικούς των οστρακοειδών»

Λεωκορίου 20, Ψυρρή
Τηλ.: 210 3310572
Fax: 210 9232919

E-mail: info@avalon.com.gr
www.avalon.com.gr
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«Οι λευκές γαλλικές καρέκλες, οι αναπαυτικοί καναπέδες, και τα φωτιστικά που 
εμπλέκονται σε ένα άκρως φωτεινό παιχνίδι, συνθέτουν ένα κινηματογραφικό σκηνικό»

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Πανδαισία από φρέσκα σαλατικά 
με φιλετάκια πορτοκαλιού, καρύδια 
και βινεγκρέτ από μέλι και μουστάρδα.
2. Μιλφέιγ μελιτζάνας και ντομάτας με 
μανούρι, βασιλικό, βινεγκρέτ και παλαιω-
μένο ξύδι.
3.Στήθος κοτόπουλου γεμιστό με βασιλικό 
καβούρι και αρωματικά βότανα, συνοδεία 
mousseline πατάτας.
4.Παραδοσιακές πλεξούδες Θεσσαλίας 
με δενδρολίβανο, θυμάρι, φιλετίνια από 
μοσχαράκι γάλακτος και σάλτσα ψητού.
5.Μιλφέιγ φράουλας με μασκαρπόνε.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Καθημερινά, από τις 10:00 μέχρι αργά το 
βράδυ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€22 εταιρικό μενού
€20-25 à lα cαrte

Το στιλάτο Culto έχοντας σβήσει τρία κεράκια στην 

τούρτα του, συνεχίζει να διδάσκει στο μεγάλο σχο-

λείο της γεύσης. Μοδάτο, εκλεπτυσμένο, fun, cozy, 

το all day στέκι με την αριστοκρατική εμφάνιση και 

τη νεωτεριστική διάθεση έχει το μονοπώλιο της από-

λαυσης στην περιοχή των Άνω Πατησίων. Στον πολυ-

τελέστατο πολυχώρο έχουν διαμορφωθεί διαφορετι-

κές γωνιές για κάθε στιγμή της μέρας, για πρωινά με 

χορταστικά snacks και δυνατούς καφέδες, μεσημέρια 

με φιλικά γεύματα και νύχτες με υπέροχα δείπνα και 

πολύχρωμα cocktails ή premium ποτά. Ο συνδυασμός 

με τις λευκές γαλλικές καρέκλες στο εστιατόριο, τους 

αναπαυτικούς καναπέδες και τις θερμές πορτοκαλο-

κίτρινες αποχρώσεις έμπνευσης της Ειρήνης Ψυχο-

γιού, καθώς επίσης τα πελώρια φωτιστικά που εμπλέ-

κονται σε ένα άκρως φωτεινό παιχνίδι, συνθέτουν το 

κινηματογραφικό σκηνικό, στο οποίο 120 από εσάς θα 

θελήσουν να πρωταγωνιστήσουν. Ποιοτικές μουσικές 

και lounge ήχοι από το διεθνές ρεπερτόριο συνθέτουν 

το soundtrack της «ταινίας» του Culto που παίζει ενό-

σω ο «καλλιτέχνης» της κουζίνας δημιουργεί πιάτα 

μεσογειακού χαρακτήρα από ολόφρεσκες ποιοτικές 

πρώτες ύλες. Προς απόλυτη τέρψη του ουρανίσκου, 

διατίθενται περί τις 80 ετικέτες κρασιού που υπόσχο-

νται ένα μεθυστικό ταξίδι στους οινόφιλους. Οι βρα-

διές της Πέμπτης αποτελούν έναν ακόμα καλό λόγο 

για να επισκεφθείτε το posh αθηναϊκό στέκι, καθώς 

το Culto «μιλάει» ιταλικά και προσφέρει σπεσιαλιτέ 

της γείτονος στην προσιτή τιμή των €20/άτομο. Τέλος, 

οι ηχητικές εγκαταστάσεις και το wi-fi καθιστούν το 

Culto ιδανικό για business lunch και επιχειρηματικές 

συναντήσεις.

CHEF    Χρήστος Συρίγας

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ    Ειρήνη Ψυχογιού

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ

Λασκαράτου 13, Άνω Πατήσια 
(περιοχή Κυπριάδου)

Τηλ: 210 2288441
Fax: 210 2288

info@culto.com.gr 
www.culto.com.gr

ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

13:00-18:00!€17,50Μενού 



  VALUE 4 MONEY  

78

4menu.gr
τα καλύτερα εστιατόρια στο πιάτο σας

«Ο chef Χρήστος Τζιέρας φροντίζει και για τη σιλουέτα των οπαδών της υγιεινής 
διατροφής, παρουσιάζοντας ειδικά θερμιδομετρικά μενού»

Π
ολυπρόσωπο όπως το όνομά του, unique 

όπως ο εμπνευσμένος διάκοσμός του, πρω-

τοπόρο όπως το all around concept του. 

Το στέκι που έλειπε από τη δημοφιλή οδό Ζησιμο-

πούλου της Γλυφάδας έκανε την εμφάνισή του ως 

το απόλυτο hot spot στο κέντρο της πόλης. Το look 

των τριών επιπέδων του Faces αποτελεί hommage 

στο industrial design∙ τα καλλιτεχνήματα δια χειρός 

Philippe Stark φέρνουν νεοϋρκέζικο αέρα, οι βιβλιο-

θήκες προσδίδουν σοφιστικέ ύφος προς πνευματική 

τέρψη και συμμόρφωση και τα χαραγμένα στο ταβάνι 

δοκίμια της Αγίας Γραφής είναι το unusual κερασάκι 

στην διακοσμητική τούρτα. 

Πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα έχει και το μενού του 

καταξιωμένου Χρήστου Τζιέρα, ο οποίος μας συστή-

νει fusion μεσογειακές σπεσιαλιτέ με multi ethnic 

πινελιές. Ο chef φροντίζει και για τη σιλουέτα των 

οπαδών της υγιεινής διατροφής, παρουσιάζοντας 

ειδικά θερμιδομετρικά μενού. Ο μακρύς κατάλογος 

μαρτυρά πως κάθε ώρα της ημέρας συνεπάγεται και 

μια διαφορετική “Faces” εμπειρία∙ θρεπτικά πρωινά, 

χυμοί, smoothies και καφέδες το πρωί, finger food, 

ποικιλίες ορεκτικών και business lunches το με-

σημέρι, φαγητό, ποτό, happenings και mainstream 

μουσικές το βράδυ. Καθώς η νύχτα κατεβαίνει, τα 

εκλεκτά κρασιά από την ενημερωμένη κάβα, τα πε-

ριποιημένα cocktails και τα premium ποτά παίρνουν 

τη σκυτάλη, ενώ το περιβάλλον κλαμπίζει έντονα.

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Φλογέρες με πράσο και γραβιέρα.
2. Μιλφέιγ μελιτζάνας με μοτσαρέλα και 
κρέμα ντομάτας.
3.  Ημικαπνιστό κοτόπουλο με πουρέ 
λαχανικών.
4. Φιλετάκια αγριογούρουνο με σος πορτο-
κάλι και παρφέ πατάτας.
5. Φιλέτο μπακαλιάρου με ασιατικά μυρω-
δικά και λαχανικά στον ατμό.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Καθημερινά, 09:00-01:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€25 εταιρικό μενού
€30 à lα cαrte (χωρίς κρασί)

CHEF     Χρήστος Τζιέρας

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ    Πάνος Πετρίδης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

ΔΙΕΘΝΗΣ / ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ

Ζησιμοπούλου 10, Γλυφάδα
Τηλ.: 210 8980140

Fax: 210 8982011
www.facesglyfada.gr
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«Το Jackson Hall ποντάρει στην αυθεντική αμερικανική κουζίνα και τις ευχάριστες 
ιταλικές «σφήνες», κερδίζοντας το γευστικό στοίχημα»

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Σαλάτα Vittelo, με λεπτοκομμένο 
μοσχαρίσιο φιλέτο σχάρας, μελιτζάνα, 
ψιλοκομμένα λαχανικά, μπρουσκέτες με 
pesto λιαστής ντομάτας και δροσερή σως 
από τυρί Philadelphia.
2. Bruschetta Maiale, με λεπτοκομμένες 
φέτες χοιρινού φιλέτου, καπνιστή μελιτζά-
να και κρέμα μουστάρδας.
3. Marsala Chicken (φιλέτο κοτόπουλου 
μαγειρεμένο σε κρασί μαρσάλα, μανιτάρια 
και κρούστα φρέσκιας μοτσαρέλας).
4. Jackson Hall Burger, με Jackson Hall 
σος (μανιτάρια, κρέμα γάλακτος, τυρί 
Regatto, σκόρδο).
5. American brownie με παγωτό. 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Καθημερινά 10:00-02:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€25 à lα cαrte

Ένας δίμετρος ξύλινος Ινδιάνος, σε ρόλο υποδο-

χής στον αριθμό 4 της οδού Μηλιώνη, σηματο-

δοτεί την άφιξή σας στο Jackson Hall. Δεκαέξι χρόνια 

συνεχούς παρουσίας ήταν αρκετά, ώστε το διάσημο 

coffee-bar-restaurant να γίνει θεσμός στην all day 

διασκέδαση του Κολωνακίου. Από τα πρώτα κιό-

λας λεπτά, αντιλαμβάνεται κανείς τη λατρεία στο 

american style∙ πολύχρωμα memorabilia made in 

USA και γιγαντοοθόνες αποτίνουν φόρο τιμής στο 

Fashion TV. Το γυαλί και το ξύλο «συνυπάρχουν» σε 

τέλειες αναλογίες, βρίσκοντας απολύτως ταιριαστή 

την παρουσία τούβλων υψικαμίνου στους τοίχους... 

Η απολαυστική «διαδρομή» στον πολυχώρο ξεκινά 

από νωρίς το πρωί με καφέ, συνεχίζεται με φαγητό 

και ολοκληρώνεται με ένα, δύο, ν… περιποιημένα, 

«βραδινά» κοκτέιλ.

Το Jackson Hall ποντάροντας στην αυθεντική αμε- 

ρικανική κουζίνα και τις ευχάριστες ιταλικές «σφή-

νες», με απλά, καθημερινά πιάτα, κερδίζει το γευ-

στικό στοίχημα. Η δυνατή κάρτα, υπό την επιμέλεια

του σεφ Κωνσταντίνου Κωστόπουλου, φέρει touch

ανανέωσης, αφήνοντας χώρο για τα δεκατρία κλα-

σικά burgers και τα φημισμένα steaks. Θα μπείτε για 

τα καλά στο κλίμα με quesadillas, φιλέτα σχάρας,

σαλάτες, ριζότα και ζυμαρικά. Εξαιρετικό το γλυκό

τέλος, με ιταλομαθή πανακότα ή brownie με παγωτό 

κι έναν λογαριασμό που γρήγορα θα σας φέρει πίσω 

στο Jackson Hall. 

Οι businessmen, πρέπει να γνωρίζουν ότι το Jackson 

Hall, χωρητικότητας 260 ατόμων συνολικά, παρέχει 

άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό για τη διοργάνωση 

εταιρικών γευμάτων.

CHEF    Κωνσταντίνος Κωστόπουλος

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ   Ιωάννης Καρούζος

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ/ΙΤΑΛΙΚΗ

Μηλιώνη 4, Κολωνάκι, Αθήνα
Τηλ.: 210 3616098, 

Fax: 210 3640089
info@jacksonhall.gr 
www.jacksonhall.gr 
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Κ. Βάρναλη 6, Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6892015, fax: 210 6892017

Μαρίνα Ζέας, Πειραιάς
Τηλ.: 210 4522338, fax: 210 4522339

www.kitchenbar.com.gr

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

ΔΙΕΘΝΗΣ/ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ
CHEF    Χρήστος Τζιέρας

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Μαριναρισμένος γαύρος με φακές και 
ελαιόλαδο μυρωδικών.
2. Πουρές μελιτζάνας με γαρίδες, σβησμέ-
νες σε ούζο.
3. Ριγκατόνι με κρέμα πεκορίνο, τραγανό 
προσούτο και μελιτζάνα.
4. Ιταλική πίτσα με επιλεγμένα αλλαντικά.
5. Φιλέτο τσιπούρας με πλιγούρι και σος 
μαύρης ελιάς.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Καθημερινά, από το πρωί έως τη 01:30.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€20 εταιρικό μενού
€25 à lα cαrte

«Οι πιο φρέσκες ποιοτικές πρώτες ύλες «παντρεύονται» ενώπιόν σας χάρη στις open 
space κουζίνες, για να παρακολουθείτε από κοντά την εξέλιξή τους σε πληθωρικά πιάτα»

Από τότε που ο… Βαρδάρης φύσηξε στην Αθή-

να, ένα νέο concept γεννήθηκε, εισβάλλοντας 

στην αθηναϊκή κοιλάδα των γεύσεων. Τα Kitchen 

Bars άνοιξαν τις πύλες τους, αποκαλύπτοντας τη 

μαγική συνταγή της επιτυχίας τους∙ μοδάτο look, 

ντιζαϊνάτες διακοσμητικές παρεμβάσεις, all day 

χαρακτήρας, άνετοι χώροι πολλαπλών επιπέδων, 

πληθωρικό μενού. Η γαστρονομική έμπνευση του 

executive chef Χρήστου Τζιέρα δεν περιορίστηκε, 

αντιθέτως επεκτάθηκε στις συνταγές της Ιταλίας, 

της Μεσογείου και, φυσικά, της μαμάς-Ελλάδας. 

Οι πιο φρέσκες ποιοτικές πρώτες ύλες «παντρεύο-

νται» ενώπιόν σας χάρη στις open space κουζίνες, 

για να μπορείτε να παρακολουθείτε από κοντά την 

εξέλιξή τους σε πληθωρικά πιάτα που παίρνουν 10 

με τόνο. Κάθε στιγμή της μέρας είναι κατάλληλη 

για να ζήσετε από κοντά την εμπειρία που λέγεται 

“Kitchen Bars”. Πρωί; Δυναμικό ξεκίνημα με θρε-

πτικό πρωινό και μυρωδάτο καφέ. Μεσημέρι; Γεύμα 

με φίλους ή συνεργάτες (διατίθεται άρτιος εξοπλι-

σμός συνεδρίων). Βράδυ; Cocktails με jazz, soul 

και mainstream soundtracks. Όσο για τα γλυκά; 

Δεν έχουν ώρα, αφού οι reloaded επιλογές τύπου 

γεμιστών σου με κρέμα βανίλιας και σάλτσα σοκο-

λάτας, αποτελούν ισχυρό δέλεαρ, ικανό να σπάσει 

κάθε αντίσταση.
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«Το δείπνο αποτελεί ένα μεγάλο ξεχωριστό κεφάλαιο στο βιβλίο 
των απολαύσεων του Piu Verde»

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Μαριναρισμένος γαύρος με φακές και 
ελαιόλαδο μυρωδικών.
2.  Πουρές μελιτζάνας με γαρίδες, σβη-
σμένες σε ούζο.
3. Ριγκατόνι με κρέμα πεκορίνο, τραγανό 
προσούτο και μελιτζάνα.
4.  Ιταλική πίτσα με επιλεγμένα αλλαντικά.
5.  Φιλέτο τσιπούρας με πλιγούρι και σος 
μαύρης ελιάς.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Καθημερινά, από το πρωί έως τη 01:30.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€25 εταιρικό μενού
€30 à lα cαrte

Πίνακα φυσιολάτρη ζωγράφου θυμίζει το ειδυλ-

λιακό σκηνικό του Άλσους Παπάγου, με τα ψηλά 

πεύκα και τα γάργαρα νερά. Απόλυτα εναρμονισμέ-

νο με το «θέμα» της περιοχής, το Piu Verde βάζει τη 

δική του ζωηρή πινελιά στο καταπράσινο σκηνικό. 

Από νωρίς το πρωί, το restaurant-café υποδέχεται 

όσους θέλουν να χαλαρώσουν εν μέσω μιας δεύτε-

ρης αθηναϊκής Εδέμ. 

Ο καφές σερβίρεται ζεστός στο εσωτερικό ή, καιρού 

επιτρέποντος, στον βιβλικό κήπο έκτασης 1.200τμ., 

με φόντο τη μικρή τεχνητή λίμνη. Το δείπνο αποτε-

λεί ένα μεγάλο ξεχωριστό κεφάλαιο στο βιβλίο των 

απολαύσεων του Piu Verde. Το μεσογειακό μενού 

που φαίνεται πως λατρεύει τα ιταλικά, κερδίζει 

έξτρα πόντους χάρη στην υπογραφή του executive 

chef Χρήστου Τζιέρα. Pasta, πίτσες, ζεστά ή κρύα 

ορεκτικά, ψαρικά και κρεατικά νοστιμίζουν τον κα-

τάλογο και, φυσικά, δεν αφήνουν κανέναν παρα-

πονεμένο. Το πολυτελές, unique περιβάλλον με 

κορμούς δέντρων να «ξεφυτρώνουν» σε διάφορα 

σημεία μπορεί να «φιλοξενήσει» 120 άτομα, καθώς 

επίσης επιτυχημένα επαγγελματικά γεύματα.

CHEF     Χρήστος ΤζιέραςΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ / ΙΤΑΛΙΚΗ

Στρατ. Αλ. Παπάγου & 8ης Μεραρχίας, 
Άλσος Παπάγου

Τηλ.: 210 6546185
Fax: 210 6544291

info@piuverde.com.gr 
www.piuverde.com.gr
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Αδριανείου 46, Νέο Ψυχικό
Τηλ.: 210 6753934

Fax: 210 9232919
info@prime-restaurant.gr
www.prime-restaurant.gr

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

MEAT & gRILL

«Οι γέφυρες του Brooklyn θα «στέκονται» διακριτικά πάνω από τα τραπέζια και θα 
«κρυφοκοιτάζουν» τα καλοψημένα steaks και τα ζουμερά burgers»

CHEF    Βασίλης Ζήκας

Η πιο κομψή εκδοχή της κρεατοφαγίας απαντά-

ται στο Νέο Ψυχικό και συγκεκριμένα στο bar-

restaurant The Prime Grill. Το meat-ing point των 

βορείων προαστίων έχει βάλει ψηλά τον πήχη και 

κερδίζει τις γευστικές εντυπώσεις τα τελευταία επτά 

χρόνια, προτείνοντας πιάτα σε American style. Τα-

ξιδιάρικοι πίνακες που σάς μεταφέρουν στην άλλη 

πλευρά του Ατλαντικού, μαύρα διακριτικά φωτι-

στικά, ένα juke box από τα παλιά, και μπεζ-καφέ 

αποχρώσεις αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του 

καλαίσθητου εστιατορίου. Οι γέφυρες του Brooklyn 

θα «στέκονται» διακριτικά πάνω από τα τραπέζια 

και θα «κρυφοκοιτάζουν» τα καλοψημένα steaks, 

τα ζουμερά burgers και τις υπόλοιπες κρεατολιχου-

διές σχάρας που επιμελείται ο chef Βασίλης Ζήκας. 

Κι αν γενικά συνηθίζετε να κάνετε δεύτερες σκέψεις 

σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων που φτάνουν 

στα πιάτο σας, το The Prime Grill δεν σας το επιτρέ-

πει, καθώς η απουσία κατάψυξης εγγυάται πως όλες 

οι πρώτες ύλες του εστιατορίου είναι μόνο φρέσκιες. 

Υπερθεματίζουν το βιολογικό ελαιόλαδο από τη 

Σπάρτη, παραγωγής των ιδιοκτητών, και το ζυμωτό 

ψωμί που παρασκευάζεται την ίδια ώρα, μην αφή-

νοντας περιθώρια αμφιβολίας! Εκατό λάτρεις της 

πρωτεΐνης έχουν την ευκαιρία να δειπνήσουν στο 

μοντέρνο εστιατόριο ή να πιουν το ποτό τους στην 

ανανεωμένη μπάρα. Σε περίπτωση ανάγκης, το The 

Prime Grill μπορεί να εξυπηρετήσει και εκδηλώσεις 

εταιρειών.

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Πατατοσαλάτα με λιαστή ντομάτα, κάπα-
ρη και τρίχρωμες πιπεριές.
2. Classic American burgers.
3. Μοσχαρίσια ribs στο φούρνο με σουσάμι 
και σπιτική barbeque σος.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Δευτέρα-Σάββατο 17:30-01:00,
Κυριακή 13:00-19:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€30 εταιρικό μενού
€25-30 à lα cαrte

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ 

ΜΕΝΟΥ €15 

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 

ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

18:30-21:00
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τα καλύτερα εστιατόρια στο πιάτο σας

«Glam αισθητική, πινελιές πολυτέλειας, δερμάτινες λεπτομέρειες, γήινες αποχρώσεις 
και αναπαυτικοί καναπέδες που σε προκαλούν να βουλιάξεις μέσα τους»

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΥΣΗΣ   

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ/ΕΛΛΗΝΙΚΗ
CHEF    Νίκος Παππάς

Το απόλυτο αθηναϊκό hot spot πίσω από το κτήριο 

της Δανειστικής Βιβλιοθήκης, ορίζει τις μέρες και 

τις νύχτες του Κέντρου εδώ και επτά χρόνια. Glam 

αισθητική, πινελιές πολυτέλειας, δερμάτινες λε-

πτομέρειες, γήινες αποχρώσεις και αναπαυτικοί 

καναπέδες που σε προκαλούν να βουλιάξεις μέσα 

τους, χαρακτηρίζουν το μοντέρνο interior design 

του Supper από την κορυφή ως τα νύχια.  Από νωρίς 

το πρωί, το all day café-bar-restaurant ανοίγει τις 

πόρτες του για 150 «δραπέτες» της καθημερινό-

τητας που θέλουν να απολαύσουν καφέ ή ποτό στο 

ισόγειο και φαγητό στον πάνω όροφο, μακριά από 

τα αδιάκριτα βλέμματα. Ο χώρος λικνίζεται στους 

mainstream ήχους της κονσόλας, οι οποίοι συνο-

δεύουν το πολυσυλλεκτικό μεσογειακό μενού του 

«ζωγράφου» της κουζίνας Νίκου Παππά. Συνοδεύ-

στε τις επιλογές σας με ένα ποτήρι καλό κρασί και 

ενημερωθείτε για τα events που διοργανώνονται 

σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να αποκτήσετε 

Supper διάθεση!

Το “Final fight” της Τρίτης έχει ρεύμα, η Τετάρτη 

«ακούει» live έντεχνα ελληνικά και ξένα, ενώ την 

Κυριακή παίρνουν τη σκυτάλη τα επιτυχημένα greek 

parties με guests γνωστούς τραγουδιστές.

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ   

1. Μανιτάρια παριζιέν γεμιστά με τυρί 
ένταμ και παρμεζάνα.
2. Μαστέλο Χίου.
3. Σαλάτα Supper με ταλιάτα από φιλέτο 
μόσχου.
4. Ριζότο γαρίδες με σαφράν και κρέμα 
γάλακτος.
5. Φιλέτο παγιάρ γεμιστό με ρόκα, παρμε-
ζάνα και λάδι τρούφας.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Καθημερινά, από το πρωί έως τη 01:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€18-20 εταιρικό μενού
€20-25 à lα cαrte

Σίνα 6, Κολωνάκι
Τηλ.: 210 3645575
Fax: 210 3645059

ΣΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ 

ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ!

-20%



ΣΤ

Νυχτερινά Κέντρα Διασκέδασης   
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Κασσάνδρας 19, Αθήνα
Τηλ.: 210 3473835

Fax: 210 3478921
www.votanikos.gr

«Το Anodos φέτος δημιουργεί ένα μεγάλο λαϊκό μουσικό κύμα, με leader τη Νατάσα 
Θεοδωρίδου. Μαζί της, ο Κώστας Μαρτάκης, ο Ηλίας Βρεττός και η Ελένη Φουρέιρα!»

«Το «παιδί της νύχτας» τραγουδάει τη φιλοσοφία του και παρουσιάζει ένα 
ανατρεπτικό show-γροθιά στο κατεστημένο των μουσικών προγραμμάτων»

Πειραιώς 183 & Πάλλαντος, Αθήνα
Τηλ.: 210 3468100, 210 3467900

Fax: 210 3471911
www.anodoslive.gr

Το «βαρύ πυροβολικό» του ελληνικού τραγου-

διού κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη για να φέρει 

τα ίσια ανάποδα στον Βοτανικό. Ο λόγος για τον sui 

generis Γιώργο Μαζωνάκη! Το «παιδί της νύχτας» 

τραγουδάει τη φιλοσοφία του και παρουσιάζει ένα 

ανατρεπτικό show-γροθιά στο κατεστημένο των 

μουσικών προγραμμάτων. Με εκκεντρικό outfit, εμ-

φανίζεται στο πρωτοποριακό stage που θυμίζει πα-

σαρέλα και ξεσηκώνει το κοινό με επιτυχίες από την 

πλούσια δισκογραφία του. Το ανατρεπτικό concept 

ενστερνίζεται και η Πάολα, η expert στα σουξέ πί-

στας με τη χαρακτηριστική λαϊκή χροιά, δίνοντας το 

δικό της στίγμα. Το μουσικό σχήμα πλαισιώνουν οι 

δυναμικοί Vegas και ο ανερχόμενος Νικηφόρος που 

ξεχώρισε στο X-factor. Ο Βοτανικός θα έχει την τιμή 

να «φιλοξενεί» στη σκηνή του τους εν λόγω καλλι-

τέχνες μέχρι τις 30 Απριλίου.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Παρασκευή-Σάββατο 22:00-06:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€180 (απλή φιάλη/4 άτομα)
€100 (κρασί/2 άτομα)

Σε προκαλεί να τραβήξεις μια «κόκκινη γραμμή» 

σε όλα τα νυχτερινά κέντρα και να «ξεχειμωνιά-

σεις» στην πιο μοδάτη μουσική σκηνή της Αθήνας! Το 

Anodos φέτος δημιουργεί ένα μεγάλο λαϊκό μουσικό 

κύμα, με leader τη Νατάσα Θεοδωρίδου. Η κορυφαία 

εκπρόσωπος του ελληνικού πενταγράμμου επιλέγει 

επιτυχίες από το προσωπικό της ρεπερτόριο –και όχι 

μόνο-, παρασύροντας 800 φίλους της σε αξέχαστες, 

μελωδικές διαδρομές. Μαζί της, ο Κώστας Μαρτά-

κης, ο Ηλίας Βρεττός και η Ελένη Φουρέιρα! Οι νέοι 

γοητευτικοί ερμηνευτές έχουν χημεία και καταφέρ-

νουν περίφημα να οδηγήσουν το κέφι στην… «άνο-

δο», με ξεχωριστά live performances και video walls 

να συνδράμουν στο ήδη φαντασμαγορικό show τους. 

Το ίδιο σκηνικό μπορεί να πλαισιώσει με επιτυχία και 

κοινωνικές εκδηλώσεις. Το ζεστό χειροκρότημα θα 

αντηχεί στο Anodos μέχρι τις 30 Απριλίου.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Παρασκευή-Σάββατο 22:00-06:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€160 (απλή φιάλη/4 άτομα)
€80 (κρασί/2 άτομα)
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Ποντάρουμε σε ένα δυνατό μουσικό σχήμα, 

προσθέτουμε υψηλά standards ακρόασης και 

θέασης, πασπαλίζουμε με ανεβασμένη διάθεση κι 

έτοιμη η συνταγή της επιτυχίας του COSMOStage! 

Ο χώρος του πρώην ΕΝΑΣΤΡΟΝ υποδέχεται με φρέ-

σκο «πρόσωπο» τους εραστές της νυχτερινής δια-

σκέδασης. Τα ηνία της πολυτελέστατης μουσικής 

σκηνής κρατάει ο Γιάννης Πλούταρχος, ο οποίος 

κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο αποκαλύπτει 

«Προσωπικά δεδομένα»… Βραδιές με φοβερό ηχό-

χρωμα και θεματικές εκπλήξεις ζουν περισσότεροι 

από 1.400 φίλοι του αγαπημένου λαϊκού ερμηνευτή, 

σε έναν ειδικά διαρρυθμισμένο χώρο με bars εκατέ-

ρωθεν της πίστας. Στη μελωδική συμμαχία του Γιάν-

νη Πλούταρχου έχουν προσχωρήσει η εξαιρετική 

Αμαρυλλίς, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και νέοι πολλά 

υποσχόμενοι καλλιτέχνες. Το άνετο περιβάλλον θε-

ωρείται ιδανικό και για τη διοργάνωση κοινωνικών 

εκδηλώσεων, έχοντας όλα τα φόντα για να εγγυηθεί 

τέλειες δεξιώσεις.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Πέμπτη-Σάββατο 22:30-05:10.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€150 (απλή φιάλη/4 άτομα)
€75 (λευκό κρασί/2 άτομα)
€85 (κόκκινο κρασί/2 άτομα)
€10 (είσοδος με ποτό)

Πέντε «διαόλου κάλτσες» συμπράττουν στη 

μουσική σκηνή «ΑΚΤΗ στην οδό Πειραιώς», 

πρωταγωνιστώντας στα νυχτερινά μουσικά δρώμε-

να της «σκοτεινής» Αθήνας εν έτει 2010. Οι γνωστοί 

άγνωστοι της «ΑΚΤΗΣ» Γιάννης Ζουγανέλης και Σά-

κης Μπουλάς συναντούν on stage έπειτα από τρία 

χρόνια το Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, υποδέχονται τον 

Μπάμπη Στόκα και ανταμώνουν με τον «άνθρω-

πο ορχήστρα» Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο, δημι-

ουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής. Οι ευφυείς, 

χαρισματικοί καλλιτέχνες, έξυπνοι σαν διαόλου 

κάλτσες, προτείνουν έναν διαφορετικό τρόπο δια-

σκέδασης που συνδυάζει πολιτική σάτιρα, τόνους 

χιούμορ και interactive στοιχεία. Όλοι γίνονται μια 

μεγάλη παρέα, τα ποτήρια τσουγκρίζουν εις υγείαν  

και το κέφι καλά κρατεί!

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Παρασκευή-Σάββατο από τις 22:30, 
Κυριακή από τις 21:30.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ   

€160 (απλή φιάλη/4 άτομα)
€80 (λευκό κρασί/2 άτομα)
€90 (κόκκινο κρασί/2 άτομα)
€20 (είσοδος)

«Ποντάρουμε σε ένα δυνατό μουσικό σχήμα, ανεβάζουμε τον πήχη με υψηλά standards 
ακρόασης, πασπαλίζουμε με ανεβασμένη διάθεση κι έτοιμη η συνταγή της επιτυχίας!»

«Οι χαρισματικοί καλλιτέχνες, προτείνουν έναν διαφορετικό τρόπο διασκέδασης 
που συνδυάζει πολιτική σάτιρα, χιούμορ και interactive στοιχεία»

Πειραιώς 178 & Λαμίας 4, Ταύρος
Τηλ./fax: 210 3418020

info@aktipireos.gr 
www.aktipireos.gr

Πειραιώς 178, Ταύρος (πρώην ΕΝΑΣΤΡΟΝ)
Τηλ.: 210 3413550, 3413552

Fax: 210 3418029
www.cosmostage.gr

ΚΑΘΕ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

Η ΑΠΛΗ ΦΙΑΛΗ 

ΚΟΣΤΙΖΕΙ 

ΓΙΑ OnLInE 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ€130 
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Α ΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (BY MARE MARInA)

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΑΪ ΝΙΚΟΛΑΣ

ΑΚΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΛΚΥΟΝΕΣ

AMIgOS (ΓΛΥΦΑΔΑ)

AMIgOS (ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ)

AnODOS

APSEnDI

ΑΡΓΟΥΡΑ

ΑΡΜΟΝΙΑ

AVALOn

BARBA LAZAROS

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ

ΓΑΛΗΝΗ

COSCA

COSMOSTAgE

CuLTO

ΔΟΥΡΑΜΠΕΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

FACES

HOLLY BAR & KITCHEn (MICRAASIA)

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

JACKSOn HALL

ΚΑΛΝΤΕΡΑ

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ (ΤΟ)

KITCHEn BAR (ΧΑΛΑΝΔΡΙ)

KITCHEn BAR (ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ)

ΚΟΥΒΕΛΟΣ

MARACAnA gRILL

ΜΑΣΑ

MEAT HOuSE

MERCATInO (IL)

ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΜΠΟΥΚΙΑ ΜΠΟΥΚΙΑ

nARgILE

PIu VERDE

ΠΛΟΕΣ

PRIME gRILL (THE)

ΡΕΣΠΕΝΤΖΑ

SALERO

ΣΑΛΜΑΤΑΝΗΣ

SuPPER

ΧΡΙΣΤΙΝΑ «ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ Γ. ΤΣΕΛΕΜΕΝΤΕ»

VInCEnZO

Το μοναδικό ελληνικό website 
για επαγγελματικά γεύματα και εκδηλώσεις εταιρειών!






