Menu
for Business & Pleasure

Συμφωνία... γεύσεων

Κυκλοφορεί με την εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ» στις 19/12/2009 και στη συνέχεια στα περίπτερα με €3,00.

editorial

` la carte
a
eταιρικα γευματα

Σε μια εποχή όπου το Εγώ μονοπωλεί τη σκέψη μας και το Εμείς
τείνει να χάσει την ισχύ του, όλα κάτω από την ομπρέλα μιας
υπέρμετρης φιλοδοξίας που μας υπόσχεται ότι η επιτυχία θα
φέρει μαζί της και την ευτυχία, η ανάγκη να έρθουμε κοντά μεγαλώνει. Και είναι αυτή η ουσιαστική επικοινωνία που χρειαζόμαστε, με το «όλοι για έναν» να βρίσκει την απόλυτη εφαρμογή του. Γύρω από ένα
τραπέζι οι σχέσεις γλυκαίνουν, χάνουν τον τυπικό χαρακτήρα τους, και οι άνθρωποι
γνωρίζονται. Η οικογένεια επικοινωνεί, οι φίλοι δένονται και οι συνάδελφοι συσκέπτονται πιο δημιουργικά. Κάθε μορφή σχέσης χρειάζεται να καθίσει στο τραπέζι για να
βρεθεί στην αληθινή της διάσταση…
Κάθε εστιατόριο που επισκέφθηκα ήταν και ένα διαφορετικό όνειρο ζωής ενός ανθρώπου που του είχε δώσει ζωή. Όλα έκρυβαν μια ξεχωριστή ανθρώπινη ιστορία, της
οποίας εσείς βλέπετε μόνο το αίσιο τέλος: έναν άριστα διαμορφωμένο χώρο με διαφορετικά διακοσμητικά στοιχεία, όπως διαφορετικοί ήταν μεταξύ τους και οι άνθρωποι
που συνάντησα.
Βρεθείτε σ’ αυτούς τους χώρους και κάντε ένα γευστικό ταξίδι καθισμένοι σ’ ένα τραπέζι μιλώντας ελεύθερα με φίλους ή συνεργάτες για τα όνειρά σας. Σκεφτείτε ότι το
πιάτο που τρώτε, η καρέκλα που κάθεστε, το σκηνικό που σας περιβάλλει, η μελωδία
που ακούτε, η έκδοση «menu for business and pleasure» που σας οδήγησε εκεί ήταν
κάποτε απλά όνειρα κάποιων που ξέρουν να τολμούν.

εορταστικεσ εκδηλωσεισ

Καλές δουλειές και σχέσεις αληθινές!

Νάντια Ρηγάτου

ΚΥKΛΟΦΟΡΕΙ ΕΝΘΕΤΟ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 		

Αναλυτική αναζήτηση και παρουσίαση επιλεγμένων
εστιατορίων-χώρων διασκέδασης ικανών να καλύψουν
κάθε σας επιθυμία.

ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ €3,00
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Αλεξουπόλεως 56, Αργυρούπολη
Τηλ.: 210 9943510
Fax: 210 9943511
www.alegria.com.gr
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«Υπόσχεται να δημιουργήσει ψυχική ευφορία»

Ταυτοτητα γευσησ: ελληνικη/δημιουργικη
CHEF: Λευτέρης Τσαϊρίδης

T

o Alegria είναι μια «νέα γαστρονομική πρόταση
που υπόσχεται να δημιουργήσει ψυχική ευφορία», όπως γράφει το ραβασάκι με την υπογραφή
του σεφ που βρίσκεται στο κέντρο κάθε τραπεζιού.
Εκεί όπου η ελληνική κουζίνα σταματά, ο «ζωγράφος» της γεύσης Λευτέρης Τσαϊρίδης παίρνει την
παλέτα του και προσθέτει πινελιές μοριακής μαγειρικής, εκτινάσσοντας την παραδοσιακή νοστιμιά
στην απόλυτη σύγχρονη απόλαυση. Σε ένα μίνιμαλ
χώρο, όπου το κόκκινο και το λευκό εναλλάσσονται
δυναμικά, νομίζει κανείς ότι βρίσκεται σε μαγειρικό
κήπο, αφού τα βότανα και τα μυρωδικά που χρησιμοποιεί ο σεφ κόβονται φρέσκα από τις γλάστρες
που κοσμούν το εσωτερικό του μαγαζιού. Αρκεί μία
μόνο κίνηση και ο ίδιος χώρος που περικλείεται από

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: Χριστιάνα Αρκουμάνη

γυάλινες επιφάνειες μετατρέπεται σε αυλή για τις
ζεστές βραδιές, ενώ η έντεχνη ελληνική μουσική
και οι μυρωδιές των «προχωρημένων» πιάτων ξυπνούν τις αισθήσεις των περαστικών. Στο τέλος της
βραδιάς το ταξίδι στο χρόνο μοιάζει αναπόφευκτο,
μιας και το ρυζόγαλο με την κρύα σάλτσα φράουλας
αλλά και η βανίλια υποβρύχιο με άρωμα γιασεμί και
σος ανγκλέζ θυμίζουν κάτι από το νοσταλγικά γλυκό
παρελθόν. Για προσωπικές στιγμές ή για γεύμα με
συναδέλφους, το Alegria υπόσχεται να σας ταξιδέψει το ίδιο ευχάριστα.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Σαλάτα «Σαν χωριάτικη», με πομοντόρια, αγγούρι, γλιστρίδα, φρέσκια ρίγανη,
φέτα και κάπαρη.
2. Γαρίδες μαριναρισμένες με λεμονόχορτο και μελισσόχορτο και κρύα σάλτσα βασιλικού.
3. Πατάτες ψημένες σε σαγανάκι με φρέσκο
σκόρδο, δενδρολίβανο και τυρί μαστέλο.
4. Φιλέτο λαβράκι ψημένο στο κεραμίδι.
5. Φιλέτο γαλοπούλας ψημένο σε μπανανόφυλλο και σάλτσα κόκκινης πιπεριάς.

ΩΡΑΡΙΟ
Τρ.-Κυρ., 13:00-01:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€25 εταιρικό μενού
€27 à la carte

Ακτή Μιαούλη 83, Πειραιάς
Τηλ.: 210 4291130
Fax: 210 4291391
www.cayenne.com.gr
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«Θα δώσει πικάντικη γεύση σε κάθε σας στιγμή»

Ταυτοτητα γευσησ: ελληνικη/συγχρονη

T

o Cayenne είναι συνώνυμο της πολυτέλειας που
αντικρίζεις αμέσως μόλις ανοίξεις τη γυάλινη
πόρτα. Τη ματιά αιχμαλωτίζουν το βελούδο στους
καναπέδες, τα κρύσταλλα στους πολυελαίους, το
επιβλητικό μαύρο χρώμα στα έπιπλα, ικανοποιώντας στο μέγιστο την αισθητική. Το Cayenne δεν είναι
για όλους. Απευθύνεται αυστηρά στους λάτρεις της
κομψότητας, του ρομαντισμού και της αξεπέραστης
ποιότητας στην πιο χλιδάτη της εκδοχή. Είτε για ποτό
ή καφέ είτε για φαγητό, αφού η είσοδος επιτρέπεται
από νωρίς το πρωί, το λαμπερό γωνιακό «πιπέρι»
(όπως μας παραπέμπει το όνομά του) θα δώσει πικάντικη γεύση σε κάθε σας στιγμή. Ο εκλεπτυσμένα διακοσμημένος χώρος έμπνευσης του Σπύρου
Τρακαζλίδη μπορεί να φιλοξενήσει έως 80 άτομα,

που έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν μοναδικά
πιάτα μοντέρνας ελληνικής κουζίνας, ενώ μουσικά
ακούσματα δεκαετίας ‘80 και ‘90 ντύνουν ευχάριστα το χώρο. Τα βράδια της Πέμπτης αποτελούν
έναν ακόμη λόγο να βρεθείτε στο Cayenne, όπου το
ντουέτο «2 Μαζί», ερμηνεύοντας έντεχνα ελληνικά τραγούδια, σας εξασφαλίζει ένα ανεπανάληπτο
μουσικό ταξίδι χωρίς να χρειαστεί να αφήσετε πίσω
σας το λιμάνι του Πειραιά.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Ντολμά καραβίδας με κοτόπουλο.
2. Σφυρίδα σχάρας με ρουστίκ πουρέ λαχανικών.
3. Αρνίσιο καρέ στο φούρνο με πιπεριές και
δεντρολίβανο.
4. Ζελέ σαμπάνιας.

ΩΡΑΡΙΟ
Δευτ.-Παρ., 09:00-00:30,
Σάββατο μόνο βράδυ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€30 εταιρικό μενού
€35 à la carte

Κήπος Ζαππείου
Τηλ.: 210 3369300
Fax: 210 3252952
www.aeglizappiou.gr
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«Mια θέα ευλογημένη που ηρεμεί το βλέμμα»

Ταυτοτητα γευσησ: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ/ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ
CHEF: Δημήτρης Δημητριάδης
SOMMELIER: Μάρκος Μάρκος

Ό

ταν η γη που πατάς είναι ιστορικής σημασίας και
η θέση σου έχει όλα τα προνόμια και μια θέα
ευλογημένη που ηρεμεί το βλέμμα, τότε δεν μένει
παρά να αποτελείς στολίδι για την πόλη. Κι αν η
ποιότητά σου ξεχειλίζει από την κουζίνα και γίνεται
άρωμα στον κήπο του Ζαππείου, τότε δεν μένει παρά
να λέγεσαι Cibus. Χώρος υψηλών προδιαγραφών,
τιμά με την κομψότητά του το σημείο όπου βρίσκεται
και βγάζει την Αθήνα ασπροπρόσωπη στους εκατοντάδες επισκέπτες. Ανοικτό με σπαστό ωράριο,
είναι έτοιμο να φιλοξενήσει έως και 80 άτομα και
να τα ταξιδέψει στο χρόνο με lounge ακούσματα. Σε
μια ατμόσφαιρα χαλαρωτική, πριν ακόμη ο σομελιέ
Μάρκος Μάρκος σερβίρει τα εκλεκτά κρασιά, μια
μέθη σε παρασύρει μακριά από το κέντρο της πόλης.

Σε αυτή την πλάνη συνωμοτεί το βράδυ ο απαλός
φωτισμός κρυμμένος στη βλάστηση, αναδεικνύοντας το πράσινο που υπάρχει στο χώρο. Εκτός από
τις προσωπικές στιγμές, το Cibus αποτελεί μια ιδανική επιλογή για business menu σε καθημερινή βάση,
παρέχοντας τον απαραίτητο οπτικοακουστικό εξοπλισμό για την κάλυψη κάθε ανάγκης. Το ψωμί και
τα γλυκά παρασκευάζονται στο ίδιο το εστιατόριο,
που επιμελείται ο σεφ Δημήτρης Δημητριάδης και
έχει ήδη βραβευτεί με «Χρυσό Σκούφο» στα πέντε
χρόνια λειτουργίας του. Τέλος, έχετε υπόψη σας ότι
θα χρειαστείτε περίπου μισή ώρα για να επιλέξετε
κάποια από τις πρωτότυπες γεύσεις παγωτού.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Πράσινη σαλάτα με λουκάνικο και παρμεζάνα.
2. Τραγανά ραβιόλια με κατσικίσιο τυρί και
μελιτζανοσαλάτα.
3. Αρνί φιλέτο με σάλτσα ντομάτας με ακτινίδιο και μέλι.
4. Εκλέρ με μανταρίνι και ζεστή σάλτσα σοκολάτα.

ΩΡΑΡΙΟ
Δευτ.-Σάβ., 13:00-17:00 και 20:00-00:30.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€38 εταιρικό μενού
€50 à la carte

Ακτή Μικρολίμανου, Πειραιάς
Τηλ.: 210 4134084, fax: 210 4134086
6944 915220 (κρατήσεις)
www.istioploikos.gr
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«Σε όποιο πάτωμα κι αν βρεθείς, απολαμβάνεις ένα ανεπανάληπτο ταξίδι»

Ταυτοτητα γευσησ: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΨΑΡΙ
CHEF: Δημήτρης Λεμονής

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: Σταύρος Παπαγιάννης

Μ

πάτια, με τα αγνά υλικά και τη μεσογειακή αίσθηση
να πρωταγωνιστούν. Τα απογεύματα της Κυριακής
μετατρέπονται σε ελληνικό μουσικό ξεφάντωμα.
Ο Ιστιοπλοϊκός μπορεί να φιλοξενήσει έως 280 άτομα και το café έως 500. Kατά τη διάρκεια της εβδομάδας προσφορές-έκπληξη σε συγκεκριμένα γευστικά
είδη δίνουν ξεχωριστή νότα στο προγραμματισμένο
μενού. Όποια μέρα κι αν βρεθείτε στον Ιστιοπλοϊκό,
όποια κι αν είναι η αιτία, το σίγουρο είναι ότι από
αυτό το καράβι δεν θέλει να κατέβει κανείς!

οιάζει με πολυτελές ιστιοφόρο που έχει ανοίξει πανιά έτοιμο να ταξιδέψει. Δεκατρία χρόνια τώρα βρίσκεται αγκυροβολημένο στο γραφικό
Μικρολίμανο και, σε όποιο πάτωμα κι αν βρεθείς,
απολαμβάνεις ένα ανεπανάληπτο ταξίδι. Το ανανεωμένο εστιατόριο σε άκρως θαλασσινή ατμόσφαιρα
ικανοποιεί πλήρως με τις γεύσεις του κάθε απαιτητικό ουρανίσκο, ενώ το café μαγεύει ακόμη και το πιο
αυστηρό βλέμμα με την απαράμιλλη θέα των ιστιοπλοϊκών. Το μίνιμαλ ύφος που προσέδωσε στο χώρο
ο Σταύρος Παπαγιάννης εμπλουτισμένο με στοιχεία
της θάλασσας συμβάλλει σε μια διακριτική πολυτέλεια που συνεπαίρνει τις αισθήσεις. Ο Δημήτρης
Λεμονής, κρατώντας το τιμόνι της γεύσης, οδηγεί
τους θαμώνες σε πρωτόγνωρα γαστρονομικά μονο-

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Ψημένο παντζάρι στο αλάτι με πράσινο
μήλο, τυρί και καρύδια.
2. Κολοκυθανθούς γεμιστούς με φέτα και
μυρωδικά.
3. Γιουβέτσι αστακού.
4. Τραγανά φύλλα αμυγδάλου με καραμελωμένα ξινόμηλα και παγωτό βανίλια.

ΩΡΑΡΙΟ
Καθημερινά, 10:30-01:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€30 εταιρικό μενού
€35 à la carte

Μηλιώνη 4, Κολωνάκι
Τηλ.: 210 3616098
www.jacksonhall.gr
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«Μια δροσερή βουτιά στον υπέροχο κόσμο της θάλασσας»

Ταυτοτητα γευσησ: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΓΙΑ ΨΑΡΙ
CHEF: Βαγγέλης Βρανάς

αρχιτεκτων: Δημήτρης Βαγαβανίδης

Α

φλερτάρουν διακριτικά τις αισθήσεις, ενώ ακόμη κι
όσοι δεν γνωρίζουν από θαλασσινά πείθονται αμέσως από την ποιότητα και τη φρεσκάδα των θαλασσινών εδεσμάτων. Η κουζίνα, πάλι, παίρνει φωτιά
μπροστά στα μάτια των τυχερών συνδαιτυμόνων για
την όσο το δυνατόν ταχύτερη ικανοποίηση των ουρανίσκων. Το Jackson Fish είναι μια δροσερή βουτιά
στον υπέροχο κόσμο της θάλασσας, που μπορείτε
να μοιραστείτε με φίλους ή συναδέλφους.

ρκεί να το επισκεφθείτε μια φορά για να καταχωρισθεί στη λίστα σας με τα λατρεμένα στέκια
με θαλασσινά. Για τους λάτρεις της ιχθυοφαγίας
και μόνο, ο δρόμος οδηγεί στην οδό Μηλιώνη, στον
αριθμό 4. Μπαίνοντας στο Jackson Fish το βλέμμα
καταγράφει με λαιμαργία όλες τις γωνιές του, που
είναι έτσι διακοσμημένες ώστε να ξεναγούν τον επισκέπτη στο θαλάσσιο κόσμο. Αντικείμενα που θυμίζουν θησαυρούς από ναυάγιο στολίζουν τον εξαιρετικά άνετο χώρο, με την αισθητική να αποτυπώνει
μοναδικά το γαλάζιο βυθό. Και τη σκυτάλη παίρνει
η γεύση. Ξελογιασμένοι από τις μυρωδιές που καταφθάνουν από την ανοιχτή κουζίνα και με τον κατάλογο στα χέρια η επιλογή μόνο δύσκολη μπορεί
να είναι. Οι ψαρομεζέδες από τα διπλανά τραπέζια

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Κριθαρότο με καραβίδες.
2. Καρπάτσιο σφυρίδας.
3. Μύδια με φέτα και ντομάτα.
4. Τηγανητό μπακαλιάρο με σκορδαλιά.
ΩΡΑΡΙΟ
Δευτ.-Σάβ., 13:00-1:00, Κυρ., 13:00-19:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€30 εταιρικό μενού
€35 à la carte

Λ. Ποσειδώνος 3, Βάρκιζα
Τηλ.: 210 9655977
www.latini.gr
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«Mπορεί να φιλοξενήσει τους φανατικούς δραπέτες της ρουτίνας»

Ταυτοτητα γευσησ: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΓΙΑ ΨΑΡΙ
CHEF: Χρήστος Κουμανιώτης

Τ

ο Λατίνι μπορεί να φιλοξενήσει τους φανατικούς
δραπέτες της ρουτίνας, ανεξαρτήτως της αιτίας
για την οποία δραπέτευσαν, που θέλουν να ταξιδέψουν με το λατίνι, το πειρατικό πανί της Μεσογείου.
Είτε για καφέ είτε για φαγητό είτε για ποτό είτε απλά
και μόνο για να ξεφύγουν από τους απαιτητικούς
ρυθμούς της Αθήνας, το πολυτελές café-restaurant
είναι μια πρόκληση που αξίζει να γνωρίσουν από
κοντά όσοι επισκέπτονται τη Βάρκιζα. Από νωρίς το
πρωί, οι μοσχομυριστές γευστικές δημιουργίες του
σεφ Χρήστου Κουμανιώτη μπερδεύονται ιδανικά
με τον καθαρό αέρα της θάλασσας και οι μυρωδιές
εναλλάσσονται ευχάριστα η μία την άλλη. Μύδια
αχνιστά, σπαγγέτι με θαλασσινά αλλά και φαρφάλες σολομού είναι ελάχιστα μόνο από τα ξεχωριστά

πιάτα που έχουν τοποθετήσει το Λατίνι ανάμεσα στα
αγαπημένα στέκια θαλασσινών γεύσεων εδώ και
πέντε χρόνια. Η απαλή μουσική σε αντίθεση με τις
έντονες γεύσεις που σερβίρονται και το επιβλητικό τζάκι κόντρα στη μαγευτική θέα της θάλασσας
που απλώνεται γενναιόδωρα μπροστά στη βεράντα
αποτελούν το ιδανικό σκηνικό για μια απολαυστική
συγκέντρωση 180 ατόμων στο εσωτερικό, ενώ το
καλοκαίρι ισάριθμες θέσεις στη βεράντα προσφέρονται για αξέχαστες συνεστιάσεις.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Αχινοσαλάτα.
2. Τάρτα λεμονιού με καμένη μαρέγκα.
3. Σαγανάκι γαρίδες.
4. Κρέμα μαστίχας με σος φράουλα.
ΩΡΑΡΙΟ
Καθημερινά, από τις 12:00 έως το βράδυ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€25 εταιρικό μενού
€35 à la carte

Μαρίνα Φλοίσβου (κτίριο 6), Π. Φάληρο
Τηλ.: 210 9822220
Fax: 210 9871339
www.maremarina.gr
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«Το μενού αποτελεί έκπληξη από μόνο του, καθώς διαφοροποιείται
ανάλογα με την περίσταση»

Ταυτοτητα γευσησ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ/ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ
executive CHEF: Δημήτρης
Παναγιωτόπουλος

Σ

την καρδιά της θάλασσας, με θέα τη μαρίνα
Φλοίσβου, το Mare-Marina προσφέρεται τόσο για
προσωπικές όσο και για κοινωνικές συνευρέσεις
που μένουν αξέχαστες. Μια πολυτέλεια διάχυτη στο
χώρο και η θάλασσα γαλάζιο σεντόνι στα πόδια σας
μετατρέπουν το εστιατόριο αλλά και το café-bar σε
μικρό παράδεισο έτοιμο να σας φιλοξενήσει από
νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Τα έντονα χρώματα και ο κατάλληλος φωτισμός «επιτρέπουν» την
είσοδο μόνο στους καλόγουστους. Το μαγικό σκηνικό
έρχεται να ολοκληρώσει ο δίσκος που καταφθάνει
από την κουζίνα με πιάτα που έχει «ζωγραφίσει» ο
Δημήτρης Παναγιωτόπουλος. Οι γεύσεις εναλλάσσονται παιχνιδιάρικα, για να μπορούν να ικανοποιήσουν
ακόμη και τους πιο απαιτητικούς γευσιγνώστες.

Ο επίγειος παράδεισος μπορεί να φιλοξενήσει έως
και 80 άτομα στο εσωτερικό και 40 ακόμη στο χώρο
καπνιζόντων, που μπορούν να απολαύσουν τον καφέ
ή το φαγητό τους στη μικρή βεράντα, υποβάλλοντας
τα σέβη τους στην απίστευτη θέα. Zωντανή μουσική
με τον Γιώργο Παρασκευόπουλο στο πιάνο και την
Κωνσταντίνα Μανωλάκου στο τραγούδι συνοδεύει
τους θαμώνες τα βράδια εκτός της Κυριακής. Το
café-bar έχει χωρητικότητα 80-120 ατόμων, ενώ
καθημερινά ο dj ντύνει το χώρο με τις μουσικές του
επιλογές. Το μενού αποτελεί έκπληξη από μόνο του,
καθώς διαφοροποιείται ανάλογα με την περίσταση,
με μοναδικό σταθερό χαρακτηριστικό την άριστη
ποιότητα και την τέλεια γεύση.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Χειροποίητο σαλάμι κοτόπουλο.
2. Παπαρδέλες με θαλασσινά.
3. Χοιρινά ρολάκια με κατσικίσιο τυρί.
4. Αχλάδι ποσέ με φουντούκια και κρέμα.
ΩΡΑΡΙΟ
Καθημερινά, 09:00-01:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€27 εταιρικό μενού
€27-33 à la carte

City Link,
Στοά Σπυρομήλιου & Βουκουρεστίου, Αθήνα
Τηλ.: 210 3220714
Fax: 210 3211105
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«Σας καλωσορίζει στο επίκεντρο της ελληνικής, fusion κουζίνας»

Ταυτοτητα γευσησ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ/ΣΥΓΧΡΟΝΗ

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Σαλάτα με κινέζικο λάχανο, σελινόριζα,

CHEF: Άρης Τσανακλίδης

Τ

ο στιλάτο Pasaji κλείνει τρία χρόνια ζωής και
συνεχίζει να εντυπωσιάζει τους καλεσμένους
του «ψυχή τε και σώματι». Πώς θα βρεθείτε εκεί;
Ακολουθήστε τη μύτη σας και κάντε το πέρασμα σε
μια ανεπιτήδευτη, υψηλής αισθητικής γαστρονομική εμπειρία. Με τη διάκριση «Βραβείο Gourmet
2007» στο τσεπάκι, τις βιτρίνες της στοάς Σπυρομήλιου να προσδίδουν κοσμοπολίτικο χαρακτήρα
και τις μοντέρνες πινελιές του ντεκόρ να συμβαδίζουν απόλυτα με το λαμπερό σκηνικό, το Pasaji
σάς καλωσορίζει στο επίκεντρο της ελληνικής,
fusion κουζίνας. Ο μακρόστενος χώρος χωρίζεται
σε επιμέρους επίπεδα, ενώ οι εντυπωσιακές ιταλικές ψηφίδες ντύνουν με φινέτσα τη μία πλευρά του
εστιατορίου. Μαύρα τραπέζια και δερμάτινοι κανα-

πέδες ολοκληρώνουν την ανάλαφρη ατμόσφαιρα.
Επικεφαλής της κουζίνας, ο σεφ Άρης Τσανακλίδης
επιμελείται τα ευφάνταστα και δημιουργικά πιάτα,
δίνοντας βάση στα υψηλής ποιότητας προϊόντα που
προμηθεύεται από αξιόπιστους παραγωγούς από
όλο τον κόσμο. Κάντε ένα διάλειμμα από τα ψώνια
σας ή σταματήστε για ένα γρήγορο business lunch,
επωφελούμενοι από το ειδικό μεσημεριανό μενού
που σερβίρεται μέχρι τις 19:00. Μόλις τα φώτα της
πόλης ανάψουν, τη σκυτάλη παίρνουν τα προσεγμένα cocktails, που ταιριάζουν γάντι με τις περίτεχνα
σερβιρισμένες μπουκίτσες sushi. Η διακριτική chill
out μουσική σάς συνεπαίρνει, με τη διάθεσή σας να
προσαρμόζεται αυτόματα στη μοναδική ατμόσφαιρα
μέχρι πρωίας.

φινόκιο, καρότο, παντζάρι, ψητό ταλαγάνι και
βινεγκρέτ εσπεριδοειδών.
2. Άγριο σολομό μαριναρισμένο σε sweet chili
ψημένο στο γκριλ με σέσκουλα και τζίντζερ.
Συνοδεύεται από wasabi aioli.
3. Misoyaki black cod μαριναρισμένο σε miso
και mirin.
4. Χοιρινό γάλακτος αργοψημένο στο φούρνο
για 12 ώρες με ανανά, tamari soy sauce και
μέλι.
5. Tάρτα με ζεστή σοκολάτα ganache,
feuilletines και παγωτό βανίλια.
6. Φιλέτο ποικιλίας charollais με ζεστή σαλάτα από γλυκές πιπεριές, βασιλομανίταρα Γρεβενών και πεπαλαιωμένο balsamico 15 ετών.

ΩΡΑΡΙΟ
Καθημερινά, 13:00-01:30.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€25 à la carte (χωρίς κρασί)

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

22

«Γίνεσαι αυτόπτης μάρτυρας της ζωής στο Γκάζι»

Ταυτοτητα γευσησ: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΓΙΑ ΨΑΡΙ/ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ
CHEF: Βασίλης Σικαλιάς

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: Μαριέλα Καραδήμου

Α

στο τρίτο επίπεδο, όπου πίσω από τις ανοιγόμενες
τζαμαρίες γίνεσαι αυτόπτης μάρτυρας της ζωής στο
Γκάζι. Η Ρεσπέντζα, αν και έχει συμπληρώσει μόλις
τέσσερις μήνες ζωής, έχει καταφέρει να αποκτήσει
το φανατικό κοινό της, που τιμά σε κάθε ευκαιρία τις
πεντανόστιμες δημιουργίες του καπετάνιου της κουζίνας, Βασίλη Σικαλιά. Ο ζεστός και μοντέρνος χώρος φιλοξενεί άνετα περίπου 100 άτομα, που έχουν
τη δυνατότητα να απολαύσουν ένα χαλαρό φιλικό
γεύμα αλλά και ένα αξιοπρεπέστατο και ευχάριστο
business meeting.

ν το Γκάζι ήταν καράβι, στην Ευμολπιδών 24
θα ήταν η ρεσπέντζα του, το κουζινάκι δηλαδή
όπου θα ετοιμάζονταν οι πιο λαχταριστές συνταγές
με φρέσκα θαλασσινά προσιτά για όλους τους ταξιδιώτες. Σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία
της Αθήνας, η Ρεσπέντζα ήταν το όνειρο τριών φίλων που έγινε πραγματικότητα. Χωρισμένο σε τρία
επίπεδα, αποτελεί ένα χώρο μοναδικής αισθητικής
διακοσμημένο από τη Μαριέλα Καραδήμου, που καταφέρνει να συνδυάσει αρμονικά την άνεση με την
κομψότητα. Η απαλή μουσική που φτάνει στα αφτιά
σου όταν ανοίγεις την πόρτα σε χαλαρώνει, οπότε
μπορείς ήρεμα πια να αποφασίσεις αν θα καθίσεις
στο ισόγειο δίπλα στο ξύλινο μπαρ, στο δεύτερο πάτωμα παρακολουθώντας τι γίνεται στην κουζίνα ή

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Την ψαρόσουπα του μάστορα.
2. Μαρινάτο ξιφία.
3. Καλκάνι.
4. Τάρτα με πορτοκάλι και καυτερή πιπεριά.
ΩΡΑΡΙΟ
Τρ.-Πέμ. 20:00-24:00,
Παρ.-Σάβ., 13:00-01:00,
Κυρ., 12:00-18:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€38 εταιρικό μενού
€40-45 à la carte (χωρίς κρασί)

Εκάλης 40, Ν. Ερυθραία,
Τηλ.: 210 6254152, 6946 128711
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«Ικανοποιεί με μαεστρία κάθε “ψαγμένο” ουρανίσκο»

Ταυτοτητα γευσησ: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΓΙΑ ΨΑΡΙ
CHEF: Γιάννης Φραγκίσκος

Ό

ταν ένα προσεγμένο εστιατόριο υποκλίνεται
στη θαλασσινή γαστρονομία, μετράει ήδη εφτά
χρόνια λειτουργίας και είναι γεμάτο καθημερινά, το
σίγουρο είναι ότι κάτι νόστιμο ψήνεται στην κουζίνα
του! Η απόλυτη επιλογή για φρέσκο ψάρι ξεπερνά τα
όρια των βορείων προαστίων, φέρνει στο νου χρώματα του βυθού και ικανοποιεί με μαεστρία κάθε
«ψαγμένο» ουρανίσκο. Στο τιμόνι της απόλαυσης,
ο σεφ Γιάννης Φραγκίσκος σερβίρει ευφάνταστες
δημιουργίες, κερδίζοντας νέους, φανατικούς θαυμαστές με κάθε μπουκιά! Βλέπετε, το μενού ξεχωρίζει για τις φίνες, ισορροπημένες γεύσεις του, καθώς
περιλαμβάνει ό,τι καλύτερο πιάνεται στα δίχτυα, μια
ευρεία ποικιλία από όστρακα, ζυμαρικά και ριζότα

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: Δημήτρης Οικονόμου

με τον αέρα της θαλασσινής αύρας. Η ευρύχωρη
σάλα παραπέμπει και αυτή στο αντίστοιχο περιβάλλον, όντας εξοπλισμένη με άνετους καναπέδες και
κυλινδρικές τραπεζαρίες με βαριά, κλασικά έπιπλα,
μια διακόσμηση που εμπλουτίζεται από αστερίες,
καραβόσκοινα και ό,τι άλλο μπορεί να ξεβράσει το
κύμα. Μια άκρως ταιριαστή μουσική υπόκρουση συνάδει με το όλο περιβάλλον, τόσο που με λίγη φαντασία μπορείτε κάλλιστα να ακούσετε τον παφλασμό των κυμάτων. Στην εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα
συντείνουν η –κατά κοινή ομολογία– άψογη εξυπηρέτηση και η ευχάριστη παρουσία των φιλόξενων
«καπεταναίων», που επίσης συμβάλλουν ενεργά
σε ένα πραγματικά άψογο αποτέλεσμα.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Καρπάτσιο από κόκκινη σκορπίνα.
2. Φρέσκο καλαμάρι σχάρας πάνω σε ρατατούι λαχανικών με ελιά και σάλτσα από
φέτα.
3. Όστρακα αχνιστά με λευκό κρασί, λεμόνι
και ψιλοκομμένα αρωματικά λαχανικά.
4. Σαλάτα από φύτρο φακής, φρέσκο γόνο
γαρίδας, πιπεριά, σπανάκι, λιαστή ντομάτα
και βινεγκρέτ φέτας.
5. Μαύρο σπαγγέτι από μελάνι σουπιάς,
σαφράν, καλαμάρι, φρέσκα λαχανικά και
καπνιστό τυρί Βερμίου.

ΩΡΑΡΙΟ
Τρ.-Σάβ., 13:00-01:00, Κυρ., 13:00-20:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€40 εταιρικό μενού
€45 à la carte

EΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΒΕΡΝΕΣ
ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΑ
ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΕΣ
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Ζησιμοπούλου 24Α, Π. Φάληρο
Τηλ.: 210 9403003
Fax: 210 9410333
www.barbalazaros.gr
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«Δοκιμάστε τη μοναδική συνταγή του αυθεντικού ανατολίτικου πεϊνιρλί»

Ταυτοτητα γευσησ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
CHEF: Αρσένιος Τσακιλίδης
SOMMELIER: Γιώργος Μουστάκας

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: Σοφία Βουλγαράκη

Ή

δέκα τουλάχιστον διαφορετικές γεύσεις, αλλά και
ένα πλουσιοπάροχο μενού από πιάτα που ξετρελαίνουν τους ουρανίσκους για τουλάχιστον 200 άτομα
στο εσωτερικό και άλλα 120 στον κήπο. Ο σομελιέ
Γιώργος Μουστάκας σερβίρει εκλεκτά κρασιά και
υπόσχεται ένα μαγικό μεθυστικό ταξίδι, ενώ ανά δεκαπενθήμερο μοναδικές βραδιές οινογνωσίας οργανώνονται και αναδεικνύουν νέες ποικιλίες κρασιού και οινοπαραγωγών. Η ζωντανή μουσική ντύνει
ακουστικά το χώρο κάθε Παρασκευή, Σάββατο και
Κυριακή μεσημέρι, δημιουργώντας το αδιαχώρητο.

ταν Σεπτέμβρης του 1971 όταν η οικογένεια
Βουλγαράκη απέκτησε στο δυναμικό της τον
μπαρμπα-Λάζαρο, το φημισμένο μάγειρα που δέχτηκε να αποκαλύψει τη μοναδική συνταγή του αυθεντικού ανατολίτικου πεϊνιρλί, με αποτέλεσμα να
ταυτιστεί το όνομά του με το γευστικό αυτό έδεσμα
εδώ και τέσσερις τουλάχιστον δεκαετίες. Σχεδόν
όλος ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος φιλοξενήθηκε στον Barba Lazaro, που ακόμη και σήμερα
αποτελεί στέκι της αθηναϊκής αφρόκρεμας. Το μαγαζί της Ζησιμοπούλου πόνταρε στο καλό σπιτικό
φαγητό και, όπως απέδειξαν τα σαράντα τελευταία
συναπτά έτη, κέρδισε το στοίχημα! Ο Αρσένιος Τσακιλίδης, που έχει παραλάβει τη σκυτάλη στην κουζίνα,
ετοιμάζει καθημερινά τη λαχταριστή σπεσιαλιτέ σε

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Παραδοσιακό λουκάνικο σοτέ με μανιτάρια και δαμάσκηνα.
2. Πανσέτα αγριογούρουνο μαριναρισμένη.
3. Φιλέτο κοτόπουλο με ζεστό γιαούρτι και
κόλιανδρο.
4. Μοσχαρίσιο ρολό με σάλτσα φέτας αρωματισμένη με θυμάρι.
5. Ψαρονέφρι γεμιστό με τυρί μετσοβόνε, παστράμι χοιρινό και σάλτσα καπνιστού τυριού.

ΩΡΑΡΙΟ
Kαθημερινά, 13:00-01:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€16 εταιρικό μενού
€18-20 à la carte (χωρίς κρασί)

Ακτή Θεμιστοκλέους 338-340, Πειραϊκή
Τηλ./fax: 211 7159186
www.gaia-mezedopoleio.gr
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«Ένας χώρος φιλόξενος και αδιαμφισβήτητα σικ που μοσχομυρίζει
γεύσεις Ελλάδας»

Ταυτοτητα γευσησ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
CHEF: Ισίδωρος Πρίντεζης

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: Έφη Αβραμίδη

Ε

ένα χώρο φιλόξενο και αδιαμφισβήτητα σικ που μοσχομυρίζει γεύσεις Ελλάδας. Καπετάνιος στο νόστιμο ταξίδι στη θάλασσα της μεσογειακής κουζίνας,
ο σεφ Ισίδωρος Πρίντεζης. Η ποιότητα των υλικών
είναι δεδομένη, οι μερίδες οι πλέον χορταστικές
και οι τιμές απροσδόκητα προσιτές. Ακόμη και οι πιο
«σκληροί» ουρανίσκοι «μαλακώνουν» με ελληνικές ετικέτες κρασιών, ούζο ή τσίπουρο που ρέουν
άφθονα, ενώ η έντεχνη και ελαφρολαϊκή μουσική
συνοδεύει ευχάριστα το δείπνο. Η Γαία κλείνει μόνο
ένα μήνα ζωής και, αν και «βρέφος» στο χώρο της
γεύσης, αποτελεί ήδη από τις επιτυχημένες επιλογές για εταιρικό ή φιλικό γεύμα.

ίναι σαν όλη η ζεστασιά της γης να έχει μαζευτεί σε ένα νεοκλασικό μεζεδοπωλείο με θέα
τον κόλπο της Πειραϊκής. Η νέα πρόταση στην Ακτή
Θεμιστοκλέους, προσεγμένη έως την τελευταία λεπτομέρεια, αποτελεί την έκπληξη στον Πειραιά. Με
το ξύλο και την πέτρα να μονομαχούν για το ποιος θα
υπερισχύσει στη διακόσμηση του χώρου, με το λαδί
και το κρεμ να εναλλάσσονται αρμονικά ξεκουράζοντας το μάτι και με τα υπερυψωμένα ντουλάπια
γεμάτα πολύχρωμα μπουκαλάκια να ζωγραφίζουν
στο χώρο, σίγουρα η Έφη Αβραμίδη όταν διακοσμούσε τη Γαία είχε έμπνευση. Ο πρώτος όροφος ενδείκνυται για ρομαντικά τετ α τετ με θέα τη θάλασσα.
Οι χαμογελαστοί οικοδεσπότες είναι υπερήφανοι για
το αποτέλεσμα, αφού κατάφεραν να δημιουργήσουν

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Μιλφέιγ καπνιστής μελιτζάνας με μους
ανθότυρο.
2. Μποξεδάκι μανιταριών με κάρι και φέτα.
3. Κοτόπουλο του Έρωτα με λαχανικά σε
κόκκινη σάλτσα και sweet chili.
4. Παπαρδέλες με φιλετάκια μόσχου και
λιαστή ντομάτα.
5. Γαριδομακαρονάδα Σίφνου.

ΩΡΑΡΙΟ
Καθημερινά, 12:00-00:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€20 εταιρικό μενού (χωρίς κρασί)
€23 à la carte (χωρίς κρασί)

Μ. Αλεξάνδρου 86, Μπουρνάζι
Τηλ.: 210 5773721

32

businessmenu.gr

«Οι ελληνικές λαϊκές νότες κάνουν το χώρο ακόμη πιο ζεστό»

Ταυτοτητα γευσησ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ/ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
CHEF: Αριστέα Βλάχου

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: Αριστέα Βλάχου, Παναγιώτης
Ζαχαρόπουλος

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Σαρδέλες φούρνου με κάπαρη και ελιές.
2. Χυλοπίτες με μανιτάρια και καπνιστό τυρί

Γ

και άλλα 40 στον εξωτερικό χώρο φιλοξενούνται
άνετα στην καρδιά του Μπουρναζίου, απολαμβάνοντας ένα φιλικό ή εταιρικό μενού με συναδέλφους.
Και μπορεί να πάρει λίγη ώρα μέχρι να αποφασίσει
κάποιος ανάμεσα στα δεκαπέντε κλασικά πιάτα που
αναγράφονται στον κατάλογο, θα χρειαστεί όμως
ελάχιστα λεπτά για να απολαύσει το μήλο φούρνου
πλημμυρισμένο με παχύρρευστο σιρόπι σοκολάτας
που κερνά η Δάφνη μετά το φαγητό.

3. Πατάτες γιαχνί.
4. Σπανακοτυρόπιτα.
5. Τηγανιά.

εύσεις με άρωμα Ελλάδας σερβίρουν καθημερινά εδώ και έντεκα χρόνια στον ιδιαίτερα ζεστό
χώρο τους η Αριστέα Βλάχου και ο Τάκης Ζαχαρόπουλος. Νοσταλγικές εικόνες από το παρελθόν τοποθετημένες σε καδράκια στολίζουν κάθε τοίχο και
πιάτα με καταγωγή από κάθε μέρος της Ελλάδας
πλημμυρίζουν τα τραπέζια για τους λάτρεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Οι φρέσκες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται σε συνταγές που
έχουν διατηρήσει τη γευστική αξία τους στο χρόνο
έχουν στέψει τη Δάφνη με δάφνες, κάνοντάς τη διάσημη σε όλη την Αττική. Οι ελληνικές λαϊκές νότες
κάνουν το χώρο ακόμη πιο ζεστό και η ατμόσφαιρα
μετατρέπεται σε άκρως οικογενειακή, ιδανική για
κάθε περίσταση. Περίπου 80 άτομα στο εσωτερικό

Μετσόβου.

ΩΡΑΡΙΟ
Καθημερινά, 12:00-01:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€18 εταιρικό μενού
€20 à la carte

Ευξείνου Πόντου 183, Π. Φάληρο
Τηλ.: 210 9824620, 6936 657025
Fax: 210 9825420
www.ellados-eikones.gr
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«Ντυμένο στα λευκά, σε παγιδεύει σε Ελλάδος εικόνες»

Ταυτοτητα γευσησ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: Γρηγόρης Κασαπόγλου

Ν

τυμένο στα λευκά, σε παγιδεύει σε Ελλάδος
εικόνες, με ζωντανή μουσική που ανεβάζει το
κέφι στα ύψη! Σημειώνοντας για δέκα χρόνια ανοδική γαστρονομική πορεία, το μοδάτο μουσικό μεζεδοπωλείο των νοτίων προαστίων παραμένει ένα
από τα πιο αγαπημένα στέκια. Η διακοσμητική απλότητα πασπαλισμένη με στιλ λειτουργεί σαν μαγνήτης
για όσους διψούν για διασκέδαση και λατρεύουν την
ευφάνταστη και νοστιμότατη ελληνική κουζίνα που
σε ταξιδεύει σε στεριά και θάλασσα. Εδώ οι πολλαπλές δυνατότητες επιλογής δυσκολεύουν την κατάσταση, αφού καλείστε να δείξετε την προτίμησή σας
ανάμεσα σε πλούσιες σαλάτες, δεκάδες ζεστά και
κρύα ορεκτικά, ολόφρεσκα πιάτα ημέρας, κρεατικά,
ριζότα και θαλασσινά ή λαχταριστούς μερακλίδι-

κους μεζέδες. Η παρέα αποφασίζει και όλοι μένουν
ευχαριστημένοι όταν τελικά το τραπέζι στρώνεται
με τις προσεγμένες, μαγειρεμένες με αγνές πρώτες
ύλες δημιουργίες. Το τοπίο γεμίζει σταδιακά και μαζί
και το στομάχι σας, που όλο και κάτι ακόμη λαχταρά,
μην μπορώντας να αντισταθεί σε όσα καταγράφουν
τα πιάτα. Το κρασί πάντως μην το φοβάστε. Αυτό ρέει
άφθονο, είτε επιλέξετε χύμα το Ροδίτη ή το Αγιωργίτικο που εμφιαλώνεται ειδικά για εσάς είτε το βιολογικό είτε κάποια από τις ονομαστές ετικέτες από
όλη την Ελλάδα. Οι «άπιστοι» του οίνου μπορούν να
απογειωθούν με κρητική ρακή ή ρακόμελο, που θα
τους κρατήσει σε εγρήγορση μέχρι να λάβουν θέση
στον επερχόμενο και μέχρι τελικής πτώσεως λουλουδοπόλεμο!

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Χοιρινή τηγανάδα με πράσο και μανιτάρια σβησμένα σε 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, σχοινόπρασο, κρέμα γάλακτος και ξινότυρο.
5. Μακαρούνες κρητικές με μύδια, γαρίδες,
καλαμάρι και ζωμό θαλασσινών.

ΩΡΑΡΙΟ
Τρ.-Σάβ., 18:00-02:00,
Κυριακή και μεσημέρι.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€18 εταιρικό μενού
€20 à la carte (χωρίς κρασί)

Λ. Ποσειδώνος 54Α, Π. Φάληρο
Τηλ.: 210 9829647, 210 9839636
www.calderarestaurant.gr
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«Σε αυτή την αιγαιοπελαγίτικη “χύτρα” κάτι καλό μαγειρεύεται»

Ταυτοτητα γευσησ: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΓΙΑ ΨΑΡΙ
CHEF: Πέτρος Ατρίνης

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: Γρηγόρης Αστεριάδης

Α

Ο Κόσμος του Επενδυτή. Ο καπετάνιος της θαλασσινής κουζίνας, Πέτρος Ατρίνης, κρατά γερά το τιμόνι
της γεύσης, κάνοντας τα σουβλάκια μπακαλιάρου
να συναγωνίζονται επάξια τα σουβλάκια με αστακό
ή καραβιδόψιχα, ενώ οι λάτρεις της Σαντορίνης θα
ανακαλύψουν στο πιάτο τους τους παραδοσιακούς
τοματοκεφτέδες.

πό το 1993, η Σαντορίνη έχει μεταφερθεί στη λεωφόρο Ποσειδώνος με το όνομα Καλντέρα, γεννώντας υποψίες ότι σε εκείνη την αιγαιοπελαγίτικη
«χύτρα» κάτι καλό μαγειρεύεται. Το μπλε χορεύει με
το λευκό σε νησιώτικους ρυθμούς σε όποια γωνιά κι
αν πέσει το βλέμμα και οι θαλασσινές μυρωδιές μετατρέπουν σε καλοκαίρι ακόμη και την πιο βροχερή
μέρα. Κι αν η λογική φωνάζει «Αθήνα», οι αισθήσεις
σου ταξιδεύουν μίλια μακριά με μία και μόνο πιρουνιά… Το νησί της γεύσης μπορεί να φιλοξενήσει 180
ταξιδευτές, που έχουν τη μοναδική εμπειρία να δοκιμάσουν ψαρομεζέδες από τους Φούρνους της Ικαρίας και γνήσια σαντορινιά προϊόντα. Η ποιότητα στη
γεύση και η άρτια αισθητική προσέδωσαν στην
Καλντέρα το «Value for money» της εφημερίδας

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Πεσκανδρίτσα αχνιστή με ροδοπίπερο.
2. Φρεσκοτηγανισμένα θαλασσοπιτάκια
Αμοργιανά.
3. Σπαγγέτι με μύδια, σπανάκι και κάρι.
4. Καραβιδόψιχα.
5. Σκορδαλιά από καρύδι με μπακαλιάρο
τηγανητό.

ΩΡΑΡΙΟ
Καθημερινά, 12:30-01:30.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€25 εταιρικό μενού
€30 à la carte

2ας Μαΐου 12, πλατεία Ν. Σμύρνης
Τηλ./fax: 210 9354430
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«Παραγγείλτε με φειδώ, καθώς οι πλουσιοπάροχες μερίδες
είναι υπέρ το δέον χορταστικές»

Ταυτοτητα γευσησ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ/ΚΛΑΣΙΚΗ
CHEF: Ευστράτιος Λιάπης

Α

ν και το όνομά του παραπέμπει στην Πόλη, το
μόλις ενός έτους διώροφο εστιατόριο στην καρδιά της Ν. Σμύρνης πλέκει το εγκώμιο της ελληνικής
κουζίνας, δίχως να στερεί από τους πελάτες του τη
λαχταριστή ποικιλία κλασικών διεθνών συνταγών.
Στο Πόληc βλέπετε τι τρώτε, με τα λαχταριστά μαγειρευτά να παρατίθενται με τάξη πίσω από τη γυάλινη προθήκη και τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου
ψωμιού να σας κάνει να ανυπομονείτε για τη νόστιμη
συνέχεια. Παραγγείλτε με φειδώ, καθώς οι πλουσιοπάροχες μερίδες είναι υπέρ το δέον χορταστικές.
Οι γευστικές δημιουργίες, φτιαγμένες με τα πιο αγνά
υλικά, σερβίρονται υπό το άγρυπνο βλέμμα του σεφ
Ευστράτιου Λιάπη και πρωταγωνιστούν σε έναν επιτυχημένο συνδυασμό υγιεινού, ευπαρουσίαστου

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: Φάνης Μαλασπίνας

και, κυρίως, εκλεκτής ποιότητας φαγητού. Μην
παραλείψετε να ρωτήσετε για το πιάτο και την πίτα
ημέρας, που γίνονται ανάρπαστα και κάνουν την επιλογή σας ακόμη πιο δύσκολη. Μεγάλη ευκολία στον
προσεγμένο χώρο, το στολισμένο με δαντελωτά
κουρτινάκια, ξυλόγλυπτες λεπτομέρειες και περίτεχνες καμάρες και φροντισμένο μέχρι την τελευταία
λεπτομέρεια, αποτελεί το ασανσέρ που οδηγεί στον
επάνω, μεγαλύτερο όροφο. Απολαύστε λοιπόν ένα
ποτηράκι κρασί από επιλεγμένες ετικέτες της κάβας
και αφήστε τη μαγεία της Ανατολής να σας ταξιδέψει
στην ελληνική δημιουργική κουζίνα και από κει στη
διεθνή γαστρονομία.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Φέτα αν κρουτ σε φύλλο κρούστας, με
μέλι και αμύγδαλο κροκάν καραμελιζέ.
2. Καραμελωμένο χταποδάκι με χούμους.
3. Τάρτα με πράσινα κολοκυθάκια και κοτόπουλο.
4. Ταζίν με αρνάκι bil bar kuk, μαγειρεμένο
με δαμάσκηνα, αμύγδαλα ψημένα, σουσάμι, μέλι, κανέλα, βερίκοκα, κρεμμυδάκι,
κόλιανδρο βούτυρο και τζίντζερ.
5. Μοσχαρίσιο φιλέτο αλά κρεμ με μπαλσάμικο.

ΩΡΑΡΙΟ
Καθημερινά, 12:00-00:30.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€20 εταιρικό μενού
€23-28 à la carte (χωρίς κρασί)

Βασ. Δίπλα 2, Άγ. Σώστης-Αθήνα
Τηλ.: 210 9316941
www.seralia.gr
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«H "καπετάνισσα" υπόσχεται ένα απολαυστικό ταξίδι»

Ταυτοτητα γευσησ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ/ΣΙΦΝΕΪΚΗ
CHEF: Βαγγέλης Δήμου

Τ

ο όνομά του σε ταξιδεύει στην κουκλίστικη παραλία της Σίφνου Τα Σεράλια. Και αρκεί να σε καλησπερίσει γλυκά η κα Μάνια Διαμαντοπούλου, για
να βεβαιωθείς ότι είναι ο ίδιος «καπετάνιος» που σε
οδήγησε στο αγαπημένο Οδός Ονείρων όταν επισκέφθηκες το κυκλαδίτικο νησί με το απολλώνιο φως.
Παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις με επιπρόσθετα
στοιχεία της μοντέρνας κουζίνας γεμίζουν τα πιάτα
που επιμελείται με ιδιαίτερο ταλέντο ο σεφ Βαγγέλης Δήμου και σερβίρονται στα δύο πατώματα του
νησιώτικου μαγαζιού καθημερινά, από το μεσημέρι
έως αργά το βράδυ. Η ιδιοκτήτρια, κα Μάνια, μαρτυρά τη σιφνέικη καταγωγή της ετοιμάζοντας κάθε
μέρα ρεβυθάδα αλλά και μαγειρεύοντας το παραδοσιακό μαστέλο, αρνάκι γάλακτος σε πήλινο σκεύ-

ος λουσμένο με κρασί και άνηθο, ροδοψήνοντάς
το στο φούρνο για αρκετές ώρες, όπως κάνουν στο
νησί. Οι λάτρεις της παραδοσιακής κουζίνας, εκτός
από τη συντροφιά της απαλής μουσικής για όλα τα
γούστα τις καθημερινές, μπορούν να απολαύσουν
και ζωντανή ορχήστρα λαϊκής και ρεμπέτικης μουσικής κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και τα
μεσημέρια της Κυριακής. Το «καράβι» της Σίφνου
που κυβερνά η κα Διαμαντοπούλου διατίθεται για
70 άτομα στο εσωτερικό και επιπλέον 50 στο «κατάστρωμα». Είτε βρεθείτε για φιλικό γεύμα είτε για
επαγγελματικό, η «καπετάνισσα» υπόσχεται ένα
απολαυστικό ταξίδι.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Σαλάτα με χταπόδι, κολοκυθάκια και βρασμένα φασολάκια.
2. Μανιτάρια στιφάδο με 5 διαφορετικά είδη
μανιταριών και κοκκάρια.
3. Γλυκό του κουταλιού παντζάρι.
4. Μοσχαρίσια φιλετάκια με μανιτάρια και
πουρέ φρέσκιας πατάτας.

ΩΡΑΡΙΟ
Τρ.-Κυρ., 13:30-00:30.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€20 εταιρικό μενού
€25 à la carte

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑ
AΡΓΕΝΤΙΝΙΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
ΙΑΠΩΝΙΚΗ
ΙΣΠΑΝΙΚΗ
ΤΕΧ-ΜΕΧ
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Κύπρου 65Α, Γλυφάδα
Τηλ.: 210 8983167, fax: 210 8943236
Μ. Αλεξάνδρου 70, Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210 9332220, fax: 210 9332228
Λ. Αρχ. Μακαρίου 9Α, Λευκωσία
Τηλ.: +357 77778033
www.amigos.gr
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«Μη φύγετε χωρίς να "μαδήσετε" τη λατρεμένη Μαργαρίτα»

Ταυτοτητα γευσησ: ΤΕΧ-ΜΕΧ

Α

ν το Μεξικό μοιάζει όνειρο μακρινό, μπορείτε να πάρετε μια γεύση… και δυο και τρεις στα
Vamos Amigos. Μεξικανοί σεφ έχουν παραδώσει σε
άξιους Έλληνες τις πιο λαχταριστές συνταγές από
κάθε γωνιά του Μεξικού, έτσι ώστε να μπορούν να
τις γευτούν όλοι οι Μεξικανόφιλοι της Αθήνας. Οι
καταπράσινοι κάκτοι, οι γήινοι έντονοι τόνοι στους
τοίχους και οι αποχρώσεις του ξύλου στη διακόσμηση δίνουν στο χώρο έναν αέρα ζεστό και δυνατό που
μας μεταφέρει στο Μεξικό. Για τους δύσκολους που
μπορεί να βρεθούν με παρέα στα Vamos Amigos η
μεσογειακή κουζίνα διατίθεται στην ίδια ποιότητα
και γεύση αλλά σε μικρότερη ποικιλία, ώστε να μη
φύγει κανείς νηστικός. Μη φύγετε χωρίς να «μαδήσετε» τη λατρεμένη Μαργαρίτα. Ακόμη κι αν «δεν

σας αγαπά», εσείς τα Vamos Amigos σίγουρα θα τα
αγαπήσετε.
Σε όλα τα Vamos Amigos υπάρχουν χώροι που μπορούν να απομονωθούν και να χρησιμοποιηθούν για
μίνι παρουσιάσεις και πριβέ meetings, διαθέτοντας
προς χρήση ασύρματο internet (wi-fi). Tα Vamos
Amigos καλύπτουν όλων των ειδών τα εταιρικά γεύματα, cocktail parties, κοπή πίτας κτλ.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Ταquitos (φλογέρες με γέμιση τυρί και
χοιρινό).
2. Τάκος με κιμά.
3. Πανσετάκια με σος ΒΒQ.
4. Τηγανητό παγωτό με γεύση βανίλια.

ΩΡΑΡΙΟ
Καθημερινά, από τις 10:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€20 εταιρικό μενού
€30 à la carte

Λ. Κηφισίας 267, Κηφισιά
Τηλ.: 210 8013448, fax: 210 9839715
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«Tο πιάνο, η κιθάρα και το λατρεμένο πόνγκο σε απόλυτη
συνεννόηση σκορπούν το κέφι»

Ταυτοτητα γευσησ: ΙΣΠΑΝΙΚΗ
CHEF: Παναγιώτης Οικονομίδης

Π

άνω στη «ζωηρή» λεωφόρο Κηφισίας αλλά με
τρόπο διακριτικό βρίσκεται το Barceloneta, ένα
ισπανικό καταφύγιο που υπόσχεται να κρύψει το θόρυβο της πόλης και για αντάλλαγμα να φανερώσει
τα μυστικά μιας κουζίνας που ζει και βασιλεύει χιλιόμετρα μακριά. Και μπορεί το ισπανικό στέκι της
γεύσης να μετρά ήδη τέσσερα χρόνια ζωής, τα δυο
τελευταία ωστόσο, που το τιμόνι της γεύσης ανέλαβε ο πολυταξιδεμένος σεφ Παναγιώτης Οικονομίδης, η απόλαυση έχει εγκατασταθεί για τα καλά,
χορεύει σε ρυθμούς λάτιν από τις εφτά το απόγευμα
έως τις δύο το βράδυ και φορά τη μόδα του Ισπανού
αρχιτέκτονα Antonio Gaudi. Οι βραδιές της Τετάρτης
αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση για τους Ισπανόφιλους, μιας και το πιάνο, η κιθάρα και το λατρεμένο

πόνγκο σε απόλυτη συνεννόηση σκορπούν το κέφι
σε όλο το χώρο. Οι αγνές πρώτες ύλες αποτελούν τα
βασικά εργαλεία του σεφ, ενώ ειδικοί προμηθευτές
εξασφαλίζουν στην κουζίνα το χαμόν (το ισπανικό
προσούτο) και το τσορίσο (το ισπανικό λουκάνικο),
που συνδυασμένα κατάλληλα οδηγούν τους συνδαιτυμόνες στο απόγειο της γεύσης. Ο ζεστός χώρος
με τη χαρακτηριστική ανομοιομορφία στους τοίχους,
σύμφωνη με το μοντερνιστικό πρότυπο του Gaudi,
προσφέρεται τόσο για προσωπικά όσο και επαγγελματικά γεύματα.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Τάπας (ισπανικούς μεζέδες με λουκάνικο και τυρί πάνω σε ψωμί ψημένο στο
φούρνο).
2. Παέλια Βαλεντσιάνα (ρύζι με σαφράν,
κρέας και θαλασσινά).
3. Κρέμα καταλάνα με φρούτα του δάσους.

ΩΡΑΡΙΟ
Tρ.-Σάβ., 19:30-02.00,
Kυριακή, 13:30-01.30.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€25 εταιρικό μενού
€30 à la carte

Λ. Παπάγου 126, Ζωγράφου
Τηλ.: 210 7774706
www.deutscheecke.gr
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«Mας κάνει να νιώθουμε ότι ταξιδέψαμε μέχρι την παγωμένη χώρα για να
απολαύσουμε τη χρυσόξανθη κυρία»

Ταυτοτητα γευσησ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ

Η

παράδοση της μπιραρίας φαίνεται να κρατά
γερά, αφού το Deutsche Ecke, έχοντας αυτό τον
ξεχωριστό χαρακτήρα, κατάφερε να κερδίσει το κοινό του τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Μια τεράστια
ποικιλία από μπίρες από όλο τον κόσμο αλλά και
σνακ με γεύση γερμανικής κουλτούρας προσφέρονται σε ένα ευχάριστο περιβάλλον που μας κάνει να
νιώθουμε ότι ταξιδέψαμε μέχρι την παγωμένη χώρα
για να απολαύσουμε τη χρυσόξανθη κυρία που όλοι
προτιμούν χρόνια τώρα. Η σκούρα ξύλινη επένδυση
κάνει το χώρο επιβλητικό και η διακόσμηση, διαφορετική από την ελληνική κουλτούρα, κερδίζει τις
εντυπώσεις, κάνοντας το περιβάλλον οικείο σε λίγα
μόλις λεπτά. Η μέγιστη ποιότητα και το χαμηλό κό-

στος των γευμάτων συνδυάζονται ιδανικά, κάτι που
κάνει το Deutsche Ecke αγαπημένο προορισμό φίλων ή συνεργατών. Ο χώρος διατίθεται για περίπου
60 άτομα, σε μια εταιρία που εδώ και χρόνια τιμά
τους πελάτες της, τώρα με νέο πρόσωπο.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Πατατοσαλάτα Βερολίνου.
2. Πιάτο Λέμπερκες σπέσιαλ.
3. Ποικιλία με πέντε διαφορετικά γερμανικά λουκάνικα.

ΩΡΑΡΙΟ
Δευτ.-Σάβ., 19:00-02:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€15-20 à la carte

Καποδιστρίου 64, Φιλοθέη
Τηλ.: 210 6800200
www.pasional.gr
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«Γι’ αυτούς που λατρεύουν τους αργεντίνικους ρυθμούς»

Ταυτοτητα γευσησ: ΑΡΓΕΝΤΙΝΙΚΗ
γενικη διευθυνση: Χώρχε Βεβελογιάννης

Θ

α μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «αυστηρώς
κατάλληλο» γι’ αυτούς που ξέρουν να ξεχωρίζουν στη γεύση τα κρέατα Αργεντινής, γι’ αυτούς που
λατρεύουν τους αργεντίνικους ρυθμούς και για εκείνους που ακόμη κι αν ανακαλύπτουν τώρα την αργεντίνικη κουζίνα υποκλίνονται στην πολυτέλεια και την
κομψότητα ενός διαφορετικού εστιατορίου. Δεν έχεις
καν μπει στο Pasional, όταν μια μεγαλόπρεπη βιτρίναμουσείο σε υποδέχεται με αντικείμενα της σύγχρονης
Αργεντινής μαζί με μια απρόμαυρη φωτογραφία μιας
μπάντας Αργεντίνων μουσικών. Το μάτι κολλάει για
αρκετή ώρα και ευτυχώς η ευγενική φιγούρα που σου
ανοίγει την πόρτα σε επαναφέρει στην πραγματικότητα ή, μάλλον, σε οδηγεί στην απόλυτη αισθητική.
Ένας χώρος τόσο ζεστός, στα χρώματα του χρυσού, του
μπορντό και του μαύρου, σε αγκαλιάζει και σε κάνει να
νιώθεις τόσο οικεία που ξεχνάς ότι βρίσκεσαι σε αργε-

ντίνικο στέκι. Το πιάνο στέκει επιβλητικά στην αίθουσα
περιμένοντας υπομονετικά τα βράδια της Παρασκευής
και του Σαββάτου, για να πάρουν τα πλήκτρα φωτιά. Είναι οι ίδιες βραδιές που ένα ζευγάρι χορευτών σκορπίζει στην αίθουσα το πάθος, συμπαρασύροντας λίγο
αργότερα και τον κόσμο στο μουσικοχορευτικό ταξίδι
στην Αργεντινή. Ο chef δημιουργεί μέσα στην κουζίνα
μοναδικές συνταγές με αγνές πρώτες ύλες. Ο κατάλογος με το μενού έρχεται να επαναπροσδιορίσει τους
χαμένους ρόλους του άνδρα και της γυναίκας... O χώρος του μπαρ, ελαφρώς απομονωμένος, προσφέρεται
για προσωπικές συναντήσεις, ενώ όλο το Pasional
αποτελεί μια από τις πολυτελείς επιλογές. Aξίζει να
σημειωθεί ότι οι ετικέτες κρασιών είναι επιλεγμένες
και μόνο από την Αργεντινή.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Εmpanadas (παραδοσιακές πίτες γεμιστές με κρέας, πιπεριά, αβγό και ελιές).
2. Mollejas (γι’ αυτούς που λατρεύουν τα
γλυκάδια μόσχου).
3. Asado (για όσους ξέρουν από αργεντίνικο κρέας).
4. Flan con dulce de leche (κρέμα καραμελέ με γλυκό γάλακτος).

ΩΡΑΡΙΟ
Δευτ.-Σάβ., ανοιχτά από τις 18:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Από €35 à la carte

Δηληγιάννη 56, Κεφαλάρι
Τηλ.: 210 8081512, 210 8081881
Δεινοκράτους 65, Κολωνάκι
Τηλ.: 210 7255236, 210 7255219
www.squaresushi.gr
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«Mας μεταφέρουν στην παράδοση ενός άλλου λαού»

Ταυτοτητα γευσησ: ΙΑΠΩΝΙΚΗ
CHEF: Jianxin

aρχιτεκτων: Βάνα Κρημνιώτη

Γ

ητευτούν, αφού το αληθινό καβούρι μονοπωλεί το
ενδιαφέρον του σεφ. Το στέκι της ιαπωνικής γεύσης
μπορεί να φιλοξενήσει έως και 65 άτομα στο Κολωνάκι, ενώ στο Κεφαλάρι εσωτερικός και εξωτερικός
χώρος μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
μέχρι και σε 90 sushi friends. Πρωτοποριακές γεύσεις ιαπωνικής προέλευσης σε ένα χώρο που είτε
χρησιμοποιηθεί για φιλικό είτε για εταιρικό γεύμα
υπόσχονται να τετραγωνίσουν τη… λογική σας.

ι’ αυτούς που θέλουν να εξερευνούν γαστρονομικούς πολιτισμούς και αναζητούν το διαφορετικό αλλά στην καλύτερη δυνατή ποιότητα οι
στάσεις είναι δύο: Κολωνάκι ή Κεφαλάρι. Και στις
δύο πάντως περιπτώσεις, Square Sushi. Η μίνιμαλ
διακόσμηση του χώρου σε συνδυασμό με τη lounge
μουσική επένδυση μας μεταφέρουν στην παράδοση
ενός άλλου λαού, ενώ η μοναδική φιλοσοφία του
sushi αποκαλύπτεται απλόχερα με καθοδηγητή τον
Jianxin. Τα φρέσκα ψάρια που καταφθάνουν καθημερινά από Έλληνες προμηθευτές και τα αυθεντικά
ιαπωνικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις συνταγές κατατάσσουν το Square Sushi στα κορυφαία
ιαπωνικά εστιατόρια. Όσοι έχουν συνηθίσει την
απομίμηση καβουριού στα γεύματά τους θα απογο-

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Σούπα με καβούρι και ανάμικτα λαχανικά.
2. Γλυκιά ομελέτα.
3. Τηγανητό κοτόπουλο με αγγούρι και μαγιονέζα.
4. Παύλοβα με φράουλα.
5. New style sashimi.
6. Dragon roll.

ΩΡΑΡΙΟ
Τρ.-Κυρ., 20:00-00:30.
Στο Κεφαλάρι, 13:00-00:30.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€26 εταιρικό μενού
€30-40 à la carte

IΤΑΛΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
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Περικλέους 2, Άγ. Ιερόθεος-Περιστέρι
Τηλ.: 210 5020838, 210 5015093
Fax: 210 5021491
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«Ένας ήρεμος χώρος που δικαιολογεί απόλυτα το όνομά του»

Ταυτοτητα γευσησ: ΙΤΑΛΙΚΗ
CHEF: Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος

Η

Γαλήνη είναι 33 χρόνια τώρα το στέκι της γεύσης και της νοστιμιάς στην περιοχή του Περιστερίου. Ένας ήρεμος χώρος που δικαιολογεί απόλυτα
το όνομά του και ένα περιβάλλον αρμονικό που
προσφέρεται για ζεστές οικογενειακές αλλά και
προσωπικές στιγμές. Από την κουζίνα καταφθάνουν
πιάτα που σε μεταφέρουν στη γειτονική Ιταλία, ενώ
οι ιταλικές μελωδίες κάνουν το ταξίδι ακόμη πιο παραστατικό. Ο Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος, τηρώντας πιστά τη γαστρονομική οικογενειακή παράδοση, υπηρετεί με σεβασμό το ρόλο του ιδιοκτήτη αλλά
και του ταλαντούχου σεφ παντρεύοντας τις ιταλικές
πρώτες ύλες με τρόπο μοναδικό και σερβίροντας
καθημερινά, από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το
βράδυ. Αυτός είναι και ο λόγος που κέρδισε το βρα-

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: Νικηφόρος Κιούκας,
Technoexpress
βείο «Καλύτερο Εστιατόριο 2009» του περιοδικού
LifeStyle. Το φιλικό και γαλήνιο περιβάλλον έχει
χωρητικότητα 140 ατόμων στο εσωτερικό, ενώ με
τον ερχομό της άνοιξης οι μυρωδιές πλημμυρίζουν
όλο το οικοδομικό τετράγωνο, μιας και η Γαλήνη
μεταφέρεται έξω, για να την απολαύσουν μέχρι και
500 άτομα. Σε έναν ιδιαίτερα ρομαντικό χώρο στον
ημιώροφο, κατάλληλα διαμορφωμένο, έχουν τη δυνατότητα να δειπνήσουν 45 άτομα με θέα στον κήπο.
Το μόνο που μπορεί να ταράξει τη γαλήνια διάθεσή
σας είναι το δίλημμα ανάμεσα στην πορτοκαλόπιτα
και τη σοκολατόπιτα στο τέλος της βραδιάς.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Πράσινη σαλάτα με δροσερή σoς γιαουρτιού και καλοψημένα φιλετάκια.
2. Mανιτάρια πλευρώτους συνοδευόμενα
με τυρί ταλαγάνι.
3. Ριζότο με σάλτσα κίτρινης κολοκύθας
και προσούτο.
4. Αστακομακαρονάδα.
5. Ποπιέτα μόσχου με μοτσαρέλα, λιαστή
ντομάτα και προσούτο λουσμένη με σάλτσα
άγριου τριαντάφυλλου.

ΩΡΑΡΙΟ
Δευτ.-Παρ., 16:00-02:00,
Σάβ., 16:00-03:00, Κυρ., 12:00-24:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€20-25 εταιρικό μενού
€30 à la carte

Πραμάντων 10, Φιλοπάππου
Τηλ.: 210 9210229
www.cosca.gr
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«Στο Cosca, το τραπέζι στρώνεται με τα προϊόντα της γης και της θάλασσας»

Ταυτοτητα γευσησ: ΙΤΑΛΙΚΗ/ΣΙΣΙΛΙΑΝΙΚΗ
CHEF: Antonio Carlone

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: Σίσυ Φειδά

Α

ή φρέσκα ζυμαρικά, ριζότα, φιλέτα και ζεστά ορεκτικά, τσουγκρίστε τα ποτήρια σας με κρασί από τα
κελάρια της Ιταλίας και αφεθείτε στα έμπειρα χέρια
του φιλόξενου οικοδεσπότη σας. Τέλος, αν δεν καταφέρετε να δοκιμάσετε το εντυπωσιακό σιντριβάνι
ζεστής bitter σοκολάτας με φράουλα, ένα από τα νόστιμα happenings που διοργανώνονται Παρασκευή
και Σάββατο, μη θορυβηθείτε! Η γλυκιά αποπλάνηση ενός διαφορετικού τιραμισού ή η πρωτόγνωρη
εμπειρία του μοναδικού desert ημέρας σάς αποζημιώνουν πλήρως! Φεύγοντας, μία σκέψη στροβιλίζεται στο μυαλό: η αγάπη για δημιουργία. Να πώς
ένα ταξίδι αναψυχής στη Σικελία μετουσιώνεται σε
ένα καλαίσθητο και ζεστό εστιατόριο.

πό τη σισιλιάνικη αργκό στην ελληνική επικράτεια της απόλαυσης. Το Cosca («μαφιόζικη παρέα» ή «καρδιά της αγκινάρας») υποδηλώνει δύο
αλληλένδετες έννοιες στην ιταλική ιδιοσυγκρασία
(την κουζίνα και τη μαφία) και μας εξοικειώνει με
τις μεσογειακές λιχουδιές που πλημμυρίζουν τα
νοτιοανατολικά της γείτονος. Αν και βρισκόμαστε
στο Κουκάκι, όλες οι αισθήσεις αρνούνται να το δεχτούν. Οι κατακόκκινοι καναπέδες, ο ασπρόμαυρος
καμβάς, οι «πειραγμένες» μουσικές επιλογές του
Ανάστου Καλλίρη και οι δημιουργίες του ναπολιτάνου σεφ Antonio Carlone μάς μεταφέρουν νοερά
στη σικελική υπαίθρο. Στο Cosca, το τραπέζι στρώνεται με τα προϊόντα της γης και της θάλασσας, που
εξασφαλίζουν στις πρωτόγνωρες λιχουδιές ελαφρύ
και υγιεινό χαρακτήρα. Επιλέξτε ανάμεσα σε πάστα

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Σισιλιάνικους ρυζοκεφτέδες.
2. Φρέσκες σαρδέλες e beccafico, με γέμιση
σταφίδα και κουκουνάρι.

3. Φρέσκες ταλιατέλες di Montalbano, με
σουπιές, κουκουνάρι και ελαφρύ άρωμα
pesto.
4. Πένες alla norma di Sicilia, με μελιτζάνα,
μοτσαρέλα και φρέσκια ντομάτα.
5. Φιλέτο di Maiale alla Pizzaiola, με καυτερή
σος, ντομάτα, κάπαρη, ελιές και ρίγανη.

ΩΡΑΡΙΟ
Δευτ.-Σάβ., 19:00-01:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€20-25 à la carte (χωρίς κρασί)

Γρηγ. Γυφτοπούλου 7
(πρώην Μεσολογγίου), Χαλάνδρι
Τηλ./fax: 210 6894316
www.sette.gr
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«H Ιταλία δεν είναι τόσο μακριά»

Ταυτοτητα γευσησ: ΙΤΑΛΙΚΗ
chef: Αντώνης Σίμος

H

Ιταλία δεν είναι τόσο μακριά, αρκεί να επισκεφτούμε την κουκλίστικη trattoria στο κέντρο
του Χαλανδρίου. Το ζεστό σκηνικό στις γλυκές αποχρώσεις του κόκκινου, του φούξια, του απαλού πράσινου και του χαλαρωτικού μπεζ δένει απόλυτα με
τη ρουστίκ διάθεση που επικρατεί στο χώρο. Οι περιμετρικές τζαμαρίες τραβάνε όλα τα βλέμματα στον
πεζόδρομο της κατάμεστης πλατείας και καθρεφτίζουν την αναμονή για τα αχνιστά πιάτα που θυμίζουν
βόλτα στη γειτονιά. Αρχίστε με μια δροσερή σαλάτα
ρόκα με τοματίνι, κουκουνάρι, πλευρώτους και παρμεζάνα, για να βυθιστείτε σιγά σιγά στη θάλασσα των
ιταλικών γεύσεων. Μια γουλιά κρασί, και ο πρώτος
γύρος εδεσμάτων καταφθάνει στο τραπέζι σας. Ευωδιαστά ριζότα, φρέσκα ζυμαρικά και καλομαγει-

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: Γεωργία Τυλιγάδα

ρεμένα κρεατικά γεμίζουν το μάτι και ικανοποιούν
απόλυτα τον ουρανίσκο, ενώ η χρωματική αρμονία
και η ισορροπημένη απλότητα ικανοποιούν και τους
πιο αυστηρούς κριτές της αισθητικής. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τιραμισού με τριμμένη σοκολάτα
και espresso, έτσι, για να πάρετε και μια δόση καφέ.
Κι αν είστε από αυτούς που δεν ενοχλούνται από τον
κόσμο που περιμένει με ανυπομονησία τη σειρά του,
ανοίξτε ακόμη ένα μπουκάλι κρασί. Οι τζαζ μουσικές
επιλογές παίζουν στην κατάλληλη ένταση και αποτελούν την ιδανική ηχητική υπόκρουση για κουβεντούλα στη ζεστή ατμόσφαιρα του Sette.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Ραβιόλια γεμισμένα με φουά γκρα και
σάλτσα porto.
2. Ριζότο με ποικιλία φρέσκων μανιταριών,
κρέμα γάλακτος και πολτό μαύρης τρούφας.
3. Πένες με χοιρινά φιλετίνι, πιπεριές, μανιτάρια, κρέμα μουστάρδας και μοτσαρελίνι.
4. Φρέσκο τορτελίνι με μαύρη τρούφα και
κρέμα γάλακτος σε φωλιά παρμεζάνας.
5. Φιλέτο μόσχου γεμιστό με μανιτάρια
πλευρώτους, κρούστα παρμεζάνας και πατάτες baby.

ΩΡΑΡΙΟ
Τρ.-Κυρ., 13:30-00:30.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€18 εταιρικό μενού
€20 à la carte (χωρίς κρασί)

Γιαννιτσοπούλου 1, Γλυφάδα
Τηλ.: 210 8941425, 210 8941310
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«Ζεστός εσωτερικός χώρος με άρωμα οικογένειας»

Ταυτοτητα γευσησ: ΙΤΑΛΙΚΗ
CHEF: Στέλιος Αθανασίου

Ο

χρόνος σταματά, γυρίζεις πίσω και νομίζεις ότι
βρίσκεσαι σε παλιό ιταλικό στέκι. Και όλο αυτό
το ταξίδι το κάνεις από την καρδιά της Γλυφάδας.
Ακόμη και ο πιο ευφάνταστος δεν περιμένει μπαίνοντας στο Vincenzo να καταλήξει σε αυλή με δέντρα
στο πίσω μέρος. Και μετά έρχονται οι γεύσεις που
σε μπερδεύουν. Κεφτεδάκια ναπολιτάνικα και λιωμένη μοτσαρέλα στο φούρνο για τους μερακλήδες,
σπιτικά νιόκι με σάλτσα τεσσάρων τυριών γι’ αυτούς που ξέρουν, πίτσα και πάστα για τους λάτρεις
της ιταλικής κουζίνας, αλλά και πιάτα της ώρας για
τους κρεατοφάγους πηγαινοέρχονται στα τραπέζια
του Vincenzo. Ζεστός εσωτερικός χώρος με άρωμα
οικογένειας και την ξύλινη επένδυση να πρωταγωνιστεί, αλλά και μια αυλή που μοιάζει να ξεχάστηκε

από άλλη εποχή και λειτουργεί χειμώνα-καλοκαίρι,
για όσους απαρνηθούν την πολυσύχναστη βεράντα
στην είσοδο. Η μουσική χρωματίζει το χώρο, ενώ ο
κ. Αθανασίου εξυπηρετεί με σεβασμό τους συνδαιτυμόνες. Από τις 12:00 το μεσημέρι έως αργά το
βράδυ, η κοσμοπολίτικη Γλυφάδα πλυμμυρίζει με
έντονες μυρωδιές. Αρκεί να ακολουθήσει κανείς τη
μύτη του, για να βρεθεί στο απόλυτο στέκι της ιταλικής γεύσης.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Μελιτζάνες αλά παρμεζάνα.
2. Σαλάτα με αχλάδι, καρότο, καρύδια και
παρμεζάνα.

3. Πίτσα με σκόρδο και πεπεροντσίνο.
4. Προφιτερόλ με γέμιση παγωτό κρέμα και
ζεστή σοκολάτα.

ΩΡΑΡΙΟ
Καθημερινά, 12:00-01:30.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€17 εταιρικό μενού
€20 à la carte

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
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Αγ. Τριάδος 1 & Ζησιμοπούλου, Π. Φάληρο
Τηλ.: 210 9850858
www.aladdinkebap.gr
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«Το Arabian Shop πίσω από τις γυάλινες προθήκες σάς δίνει τη δυνατότητα να
προμηθευτείτε οτιδήποτε σας γοητεύσει»

Ταυτοτητα γευσησ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Ιτσλί κιοφτέ (κούπες αλεσμένου κιμά με

Α

πό τα βάθη της Ανατολής στα σοκάκια του
Π. Φαλήρου. Δεκαπέντε χρόνια πριν, ο εμπνευστής αυτής της ανατολίτικης γωνιάς έφυγε από τη
Συρία, παίρνοντας μαζί του γεύσεις και εικόνες που
θα ταξίδευαν πίσω στην πατρίδα του όσους επέλεγαν να τον εμπιστευθούν. Ο τρόπος, απλός. Αφήνετε
τις όμορφες ενορχηστρώσεις να σας παρασύρουν
στον παραμυθένιο μακρινό κόσμο, και το χρυσοκόκκινο ντεκόρ αναλαμβάνει ρόλο καθοδηγητή στην
επίτευξη της ψευδαίσθησης. Το Arabian Shop πίσω
από τις γυάλινες προθήκες σάς φέρνει ένα βήμα πιο
κοντά στην Αραβική κουλτούρα και σας δίνει τη δυνατότητα να προμηθευτείτε οτιδήποτε σας γοητεύσει. Καθίστε αναπαυτικά σε έναν από τους άνετους
καναπέδες και αφήστε το τζίνι της τοιχογραφίας να

κάνει το θαύμα του! Η ποικιλία των πιάτων –καυτερών ή μη– κάθε άλλο παρά σας λύνει τα χέρια. Παρ’
όλα αυτά, αν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες για τις
spicy πινελιές της oriental κουζίνας, μην ανησυχείτε. Στο Aladdin τα μπαχάρια χρησιμοποιούνται υπακούοντας στον κανόνα της ισορροπίας, κάτι που τα
καθιστά ιδανικά για όλους τους επιλεκτικούς ουρανίσκους. Τα πολλαπλά είδη κρεατικών ικανοποιούν
και τους πιο απαιτητικούς, ενώ η γλυκιά πανδαισία
του καζάντιμπι ολοκληρώνει τη μυστηριακή εμπειρία. Για τη χώνεψη ζητήστε μια κούπα αϊράνι, το παραδοσιακό αφέψημα που θυμίζει ξινόγαλο, ή απλά
αφεθείτε στην ευχάριστη ευωδιά του μήλου που
αναδύεται από τον αρωματικό ναργιλέ…

πλιγούρι γεμισμένες με ψιλοκομμένο μοσχαρίσιο κρέας, κουκουνάρι και καρύδια).
2. Χουνκάρ μπεγεντί (κομματάκια μοσχαριού
σε φρέσκια σάλτσα ντομάτας με πουρέ από
καπνιστή μελιτζάνα).
3. Καρισίκ κεμπάπ (ποικιλία από κεμπάπ με
ψητή πιπεριά, ντομάτα και πλιγούρι).
4. Γιαουρτλού κεμπάπ (ψιλοκομμένο μοσχαρίσιο γύρο σε στρώμα πίτας με γιαούρτι και
φρέσκια σάλτσα ντομάτας).
5. Κιουνεφέ (φρέσκο γλυκό τυρί από την Πόλη
σε στρώσεις φύλλου κανταΐφι με σιρόπι).

ΩΡΑΡΙΟ
Καθημερινά, 13:00-01:30.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€16 εταιρικό μενού
€18 à la carte

Πεντέλης 3, Κηφισιά
Τηλ.: 210 8080787
www.pandeli.gr
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«Με την πρώτη ματιά σε ταξιδεύει στο ιστορικό Pandeli της Πόλης!»

Ταυτοτητα γευσησ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ΔΙΕΘΝΩΣ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΗ
EXECUTIVE CHEF: Χρήστος Τσομπάνογλου

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: Σοφία Τσομπάνογλου

Ο

με ιδιαίτερα λόγια και αφιερώματα ξυπνούν τη νοσταλγία για μια Πόλη που έχεις ζήσει ή απλώς έχεις
ακούσει και θα ήθελες να γνωρίσεις από κοντά. Το
ταξίδι του νου κάνουν ακόμη πιο μακρινό οι μυρωδιές που καταφθάνουν από την κουζίνα και πλημμυρίζουν όλο το χώρο, ενώ την πλάνη διακόπτει ο
κατάλογος με το μενού τη δύσκολη ώρα της επιλογής. Ναι, όλα είναι παράδοση στο Pandeli μέσα από
τη σύγχρονη ματιά της τρίτης γενιάς! Κανείς δεν αμφέβαλε ποτέ ότι στο Pandeli πάντα δοκίμαζες και θα
δοκιμάζεις ό,τι πιο εκλεκτό, μαγειρεμένο με τρόπο
μοναδικό, τον τρόπο του Παντελή.

ι αυθεντικές πολίτικες συνταγές του Παντελή
φυλάχτηκαν σαν πολύτιμος θησαυρός από γενιά σε γενιά, έτσι ώστε σήμερα να τρώμε την Πόλη
στο πιάτο μας σε ένα μαγικό χώρο στο Κεφαλάρι. Τα
εγγόνια του καλλιτέχνη της γεύσης Παντελή, που
έγραψε από το 1901 μοναδική ιστορία στην πολίτικη
κουζίνα, συνεχίζουν να σερβίρουν με σεβασμό τις
ίδιες συνταγές, ασύγκριτες σε γεύση και ποιότητα.
Ένας χώρος που με την πρώτη ματιά σε ταξιδεύει
στο ιστορικό εστιατόριο της Πόλης, στην Αγορά των
Μπαχαρικών. Τα τιρκουάζ πλακάκια στους τοίχους,
ο τρούλος με τον πολύτιμο πολυέλαιο, οι διεθνείς
προσωπικότητες των γραμμάτων, των τεχνών και
της πολιτικής, καθώς και άλλες που λάτρεψαν την
ξεχωριστή κουζίνα του Παντελή και αποτυπώνονται

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Λαβράκι στο χαρτί Pandeli.
2. Χιουνκάρ μπεγιεντί.
3. Μπουρέκι μελιτζάνας του Pandeli.
4. Γύρο του Pandeli.
5. Kιουνεφέ με καϊμάκι.
ΩΡΑΡΙΟ
Δευτ.-Παρ., από τις 18:00,
Σάβ.-Κυρ., από τις 12:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€30-38 εταιρικό μενού
€28-35 à la carte

Μητροπόλεως 3, Σύνταγμα
Τηλ.: 210 3232251, 210 3232351
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«Γεύσεις πρωτόγνωρες και συνταγές αυθεντικές και, δυστυχώς, ξεχασμένες»

Ταυτοτητα γευσησ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ
CHEF: Γιώργος Γιαννόπουλος
SOMMELIER: Αλέξης Γιαννόπουλος

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: Τζουλιέτα Siyvaga

Τ

πρώτες ύλες υψίστης ποιότητας, και ο διαγωνισμός
των γεύσεων ξεκινά. Για τους λάτρεις του πεϊνιρλί,
το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνουν θαμώνες, μιας
και οι παραλλαγές του παραδοσιακού εδέσματος
προσφέρονται σε μεγάλη ποικιλία. Η φωλιά της
ανατολίτικης γεύσης στο Σύνταγμα αποτελεί ιδανική
επιλογή τόσο για φιλικό όσο και για επαγγελματικό
γεύμα, παρέχοντας τον κατάλληλο συνεδριακό εξοπλισμό.

ο όνομά του μαρτυρά ότι το εισιτήριο έχει προορισμό την Πόλη και το ταξίδι κατεύθυνση προς
ανατολάς. Στο Politi.co θα ανακαλύψει κανείς γεύσεις πρωτόγνωρες και συνταγές αυθεντικές και,
δυστυχώς, ξεχασμένες. Κι αυτό γιατί εδώ η παράδοση αναδύεται μέσα από κάθε πιάτο. Ο χώρος είναι
ιδιαίτερα άνετος και φιλόξενος, ενώ οι μυρωδιές
έρχονται σε αντίθεση με τη διακόσμηση, απόδειξη
ότι η παράδοση μπορεί να ντύνεται και μοντέρνα.
Οι γήινες αποχρώσεις συμμαχούν σε μια ισορροπία
ζεστών και ψυχρών/«δροσερών» αποχρώσεων. Ο
κατάλογος σφύζει από άγνωστες λέξεις, αυθεντικά
ονόματα των παραδοσιακών συνταγών. Σεφ προερχόμενοι από τη μακρινή Ανατολή παντρεύουν με
επιτυχία το ταλέντο και τις γνώσεις τους με αγνές

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Λαχματζούν.
2. Πεϊνιρλί σε πρωτότυπες, μοναδικές
γεύσεις.

3. Πρενσές κεμπάπ.
4. Καζάντιπι.
ΩΡΑΡΙΟ
Καθημερινά, 08:00-01:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€20 εταιρικό μενού
€25 à la carte

Ακτή Κουμουνδούρου 20, Μικρολίμανο
Τηλ.: 210 4127324
Fax: 210 4131377
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«Σημείο συνάντησης κορυφαίων γεύσεων»

Ταυτοτητα γευσησ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ/GRILL
CHEF: Γιώργος Σεϊριτζίδης

Α

ν και το όνομά του παραπέμπει σε χώρισμα,
όπως σηματοδοτεί κάθε πορθμός, ο Βόσπορος
στο Μικρολίμανο μάλλον ως σημείο συνάντησης
κορυφαίων γεύσεων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Εδώ και επτά χρόνια σερβίρει πολίτικες γεύσεις δίπλα στη θάλασσα, ενώ παράλληλα αποτελεί
αγαπημένο στέκι στην κατηγορία grill restaurant. Το
δίλημμα στο Βόσπορο ξεκινά μόλις φτάνεις, πριν
ακόμη πέσει στα χέρια σου ο «μαγικός» κατάλογος του σεφ Γιώργου Σεϊριτζίδη: να απολαύσεις τα
πεντανόστιμα πιάτα δίπλα στη θάλασσα, νομίζοντας
ότι βρίσκεται σε νησί, ή στον επάνω όροφο του μαγαζιού, που οι θύμησες από την Πόλη κυριαρχούν, έχοντας «πιάτο» όλο το Μικρολίμανο; Η ασύγκριτη θέα
από οποιοδήποτε σημείο αλλά και η άριστη ποιότητα

στη γεύση έχουν φέρει στο Βόσπορο πολλές διακρίσεις. Κι εκεί που το μάτι ξεκουράζεται στο απέραντο
γαλάζιο και η πολυτέλεια του χώρου ικανοποιεί και
την πιο αυστηρή αισθητική άποψη, καταφθάνει ο κατάλογος των πολίτικων φαγητών και των πιάτων της
ώρας γεμάτος εικόνες που σε ταξιδεύουν στην Κωνσταντινούπολη. Τα πολίτικα κεφτεδάκια με σάλτσα
ντομάτας δίνουν ιδιαίτερο χρώμα σε κάθε περίσταση, ενώ η ποικιλία με τα σαγανάκια υπόσχεται πάντα
μια μεθυστική βραδιά.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Σις κεμπάπ πολίτικο γιαουρτλού.
2. Τυρόπιτα καταΐφι.
3. Σαγανάκι πολίτικο με χαλούμι, κεφαλοτύρι, λουκάνικο και σουτζούκι.
4. Ταμπουλέ με ντομάτα και μαϊντανό.
5. Εκμέκ παστουρμά.

ΩΡΑΡΙΟ
Καθημερινά, 12:30-02:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€20 εταιρικό μενού
€25 à la carte

ALL DAY CAFE RESTAURANTS
BAR RESTAURANTS
CLUB RESTAURANTS
PARTY RESTAURANTS
ALL DAY CAFE-RESTAURANT
BAR RESTAURANTS
PARTY RESTAURANTS
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Απ. Παύλου 33 & Ακάμαντος 1, Θησείο
Τηλ.: 210 3413795
Fax: 210 3413794
www.athinaionpoliteia.gr
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«Tο βλέμμα έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί σε μια άλλη Αθήνα»

Ταυτοτητα γευσησ: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ

Τ

ο Αθηναίων Πολιτεία στέκεται τόσο επιβλητικό
απέναντι από την Ακρόπολη, που σου γεννά υποψίες ότι όλοι οι μεγάλοι Έλληνες της αρχαιότητας θα
ξέκλεβαν λίγο χρόνο να κατηφορίσουν στον ιστορικό
πεζόδρομο του Θησείου, για να βρεθούν στο νεοκλασικό κτήριο. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ,
είτε για καφέ είτε για φαγητό, η αισθητική υψηλών
προδιαγραφών δημιουργεί σε κάθε παρευρισκόμενο ένα αίσθημα πολιτιστικής νοσταλγίας που τον
κυριεύει. Σε κάθε πάτωμα το βλέμμα έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί σε μια άλλη Αθήνα, εκείνη των
μικρών κάδρων εποχής επάνω στους ζεστούς χρωματικά τοίχους. Η αίθουσα «Αθηναία» που σε υποδέχεται στο ισόγειο είναι ιδανική για επαγγελματικά
ή φιλικά γεύματα, η αίθουσα «Δελφίς» στον πρώτο

όροφο χαίρει ιδιαίτερης αισθητικής, ενώ για πριβέ
καταστάσεις το «Κελάρι» αποτελεί μοναδική επιλογή. Ο σεφ δίνει άρωμα και γεύση στην τέχνη του, που
τη μοιράζεται με 300 άτομα στο εσωτερικό και 400
στον εξωτερικό χώρο αυτού του κοσμήματος της αρχιτεκτονικής. Αντικρίζοντας τα πρώτα πιάτα δεν ξέρεις ποια τέχνη να θαυμάσεις, αυτήν του χώρου που
σε ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή ή εκείνη του πιάτου
που σε κάνει περήφανο για τη δική σου…

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Ψαρονέφρι γεμιστό με ρόκα, λιαστή ντομάτα και φέτα, συνοδευόμενο από πουρέ
πατάτας με μαντζουράνα.
2. Μιλφέιγ μελιτζάνας με απάκι, κατίκι και
βασιλικό.
3. Ριζότο με μανιτάρια «πορτσίνι» σε φωλιά παρμεζάνας.
4. Σουφλέ σοκολάτας.

ΩΡΑΡΙΟ
Καθημερινά, 08:00-03:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€25 εταιρικό μενού
€30 à la carte

The Mall Athens
Τηλ./fax: 210 6300417
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«H άνεση και η πολυτέλεια δείχνουν να συνυπάρχουν αρμονικά»

Ταυτοτητα γευσησ: ΔΙΕΘΝΗΣ/ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ
CHEF: Γιώργος Γραμματικόγιαννης

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ: Αφοί Κεραμίδα

Ε

νη Αθήνα, το Βe Τwins σάς έχει παγιδέψει γλυκά κι
εσείς μετράτε τις μέρες να ξαναβρεθείτε εκεί. Τα
λαχταριστά πιάτα που αριστοτεχνικά δημιουργεί ο
σεφ Γιώργος Γραμματικόγιαννης μπορούν να σερβιριστούν στον εσωτερικό χώρο του μπαρ λίγα μέτρα
απέναντι, παρακολουθώντας διακριτικά τη ζωή στο
The Mall Athens αλλά και τον εξωτερικό χώρο με θέα
την πόλη. Γνωστοί ραδιοφωνικοί παραγωγοί κάνουν
μουσικό παιχνίδι με σπέσιαλ βραδιές με τη συμμετοχή αγαπημένων καλλιτεχνών, ενώ τα κυριακάτικα
παιδικά πάρτι με πολύχρωμους κλόουν υπόσχονται
να διασκεδάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο άριστα
φροντισμένος πολυχώρος αποτελεί ιδανική επιλογή
και για επαγγελματικά γεύματα έως 500 ατόμων σε
ιδιαίτερα φιλικές τιμές, παρέχοντας τον εξειδικευμένο του οπτικοακουστικό εξοπλισμό.

κεί που νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα στο The Μall
Athens, το Βe Τwins στον τρίτο όροφο του εμπορικού κέντρου έρχεται να αποδείξει ότι δεν έχεις
δει τίποτα. H άνεση και η πολυτέλεια δείχνουν να
συνυπάρχουν αρμονικά στον πιο καλαίσθητο all
day χώρο. Κι αν το στοίχημα των αδερφών Κεραμίδα, που επιμελήθηκαν τη διακόσμηση, ήταν να
διαμορφώσουν ένα χώρο με είσοδο απαγορευτική
στη ρουτίνα, το μόνο σίγουρο είναι ότι το κέρδισαν.
Είτε ξεκινήσετε τη μέρα σας με έναν καφέ βυθισμένοι στους «θαυματουργούς» καναπέδες είτε κάνετε
ένα διάλειμμα από τη δουλειά για ένα θρεπτικό και
λαχταριστό γεύμα από την ποικιλία μεσογειακών
συνταγών με έθνικ στοιχεία καθισμένοι στις κλασικές πολυθρόνες σε καφέ και πορτοκαλί απόχρωση
είτε απολαύσετε το ποτό σας με φόντο τη φωτισμέ-

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Φιλετάκια με σος πόρτο.
2. Κοτόπουλο με σάλτσα μαρσάλα.
3. Βάφλες με παραδοσιακή ζύμη γνωστή
σε όλη την Αττική.

ΩΡΑΡΙΟ
Καθημερινά, 08:00-02:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€18 εταιρικό μενού
€20 à la carte

Κων/νου Παλαιολόγου 1, Πολιτεία
Τηλ.: 210 8001111
Fax: 210 8077164
www.domepoliteia.com
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«Επιβλητικός και συνάμα νεανικός χώρος, λειτουργεί σαν μαγνήτης»

Ταυτοτητα γευσησ: ΔΙΕΘΝΗσ
CHEF: Μιχάλης Κουτσαντωνάκης

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: Θεόδωρος Κονδύλης

O

νύψηλες τζαμαρίες επιτρέπουν στο φυσικό φως να
μπαίνει το χώρο μέχρι τo τέλος της μέρας, οπότε κάπου εκεί αξίζει να μετακινηθείτε προς τη στρωμένη
τραπεζαρία. Δείπνο για δύο ή για πολλούς, πάντα
υπό το φως των κεριών, και mainstream μουσικές
επιλογές σάς βάζουν στην ατμόσφαιρα. Η μεσογειακή κουζίνα έχει την τιμητική της, τα sushi γίνονται
ανάρπαστα και η gourmet διάθεση αναλαμβάνει να
σας ταξιδέψει σε πρωτόγνωρα γευστικά μονοπάτια.
H συνέχεια εκτυλίσσεται στο μπαρ, με τα πολύχρωμα champagne cocktails να διαδέχονται το ένα το
άλλο, τη μουσική να δυναμώνει σταδιακά και τον
dj να παίρνει θέση πίσω από τα dexx. Hot tip: Κάντε
χώρο στο καρνέ σας για τα special events Πέμπτης
και Κυριακής!

all time classic χώρος των βορείων προαστίων
αλλάζει όνομα, φορά τα καλά του και βάζει το
στίγμα του στα day & night δρώμενα της αθηναϊκής
ελίτ. Ο λόγος φυσικά για το Dome, την πολυαναμενόμενη άφιξη στην πλατεία Πολιτείας, που ήρθε να
ταράξει τα νερά της διασκέδασης ως ένας πολυχώρος αισθήσεων για όλες τις ώρες. Όλοι οι πελάτες
στέκονται με δέος κάτω από το θόλο-υπερπαραγωγή
διακοσμημένο σε γήινα χρώματα. Λευκόχρυσες
πινελιές, μαρμάρινες λεπτομέρειες, αναπαυτικοί
δερμάτινοι καναπέδες και εντυπωσιακά αξεσουάρ
συνθέτουν το πολυτελές σκηνικό. Επιβλητικός και
συνάμα νεανικός χώρος, λειτουργεί σαν μαγνήτης προσέγγισης. Επιλέξτε τον από το πρωί για ένα
special ρόφημα σε super cosy περιβάλλον. Οι πα-

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Σαλάτα με σπανάκι, ψητό μανούρι, πλευρώτους και γλυκόξινο καρότο.
2. Ρολάκια με κιμά και ξινόμηλο σε σος ροδιού.
3. Μπρουσκέτες με μπρεζάολα και μους
μελιτζάνας.
4. Πετεινάρι ψημένο σε κρούστα αλατιού.
5. Ψαρονέφρι σε μαρινάτα μαύρης μπίρας.

ΩΡΑΡΙΟ
Καθημερινά, από τις 10:00 έως αργά.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€40 à la carte (χωρίς κρασί)

Καρνεάδου 25-29
(εμπορικό κέντρο «Λαιμός»), Κολωνάκι
Τηλ.: 210 7250904
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«Το μυστικό βρίσκεται στην τριλογία γεύσεων»

Ταυτοτητα γευσησ: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ
CHEF: Δημήτρης Νίκολης

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: Αντώνης Καλογρίδης

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Τριλογίες σαλάτας, ζυμαρικών ή burgers.
2. Ταλιατέλες με σάλτσα porto, μοσχαράκι

Η

τη δυνατότητα για ποικιλία και λύνοντας ταυτόχρονα
κάθε δυσκολία επιλογής. Η καινοτομία αυτή καθώς
και μερικοί άλλοι άσοι στο μανίκι του καθιστούν το
Doors χώρο ιδανικό για επαγγελματικά ραντεβού,
εκδηλώσεις ή private-concept parties που στέφονται με πλήρη επιτυχία. Όσο για τα καθημερινά
events που διοργανώνονται, καλύπτουν με φαντασία
όλα τα γούστα. Μότο τους το «Ξεχωριστό ύφος κάθε
μέρα». Έτσι, η Δευτέρα λικνίζεται σε ρυθμούς erotic
latino, η Τρίτη περιλαμβάνει jazz live performances,
η Τετάρτη αφιερώνεται στους λάτρεις του ελληνικού
ρεπερτορίου, την Πέμπτη και την Παρασκευή το σύνθημα είναι «mainstream», ενώ το Σάββατο και την
Κυριακή το κέφι ανάβει από το απόγευμα με parties
και live shows, για ένα πεντανόστιμο brunch!

ζουλιέν και baby κόκκινα κρεμμυδάκια.
3. Σολομό με σάλτσα Martini.
4. Rib-eye με σάλτσα Jack Daniels και κόκκινα φρούτα.
5. Banofee με καραμέλα γάλακτος και σαντιγί αρωματισμένη με ροδόνερο.

καρδιά του χτυπά μόλις εννέα μήνες, αλλά
αποτελεί ήδη το δημοφιλές hot spot του Κολωνακίου που έχει κατακτήσει τη δική του μερίδα του
λέοντος στη διασκέδαση, «σκηνογραφημένο» από
το μετρ του εντυπωσιασμού, Αντώνη Καλογρίδη.
Το χρυσό ρόπτρο χτυπά, η εξωτερική πύλη ανοίγει
κι εσείς γίνεστε μέρος του ξεχωριστού, new age,
English style ντεκόρ. Πολύχρωμα καρό, έπιπλα
κλασικής τεχνοτροπίας, ξύλινα πατώματα και μια
κυματιστή, μπρούντζινη μπάρα προκαλούν τα πρώτα επιφωνήματα θαυμασμού. Σειρά έχει η απόλαυση
του ουρανίσκου, οπότε τα ηνία αναλαμβάνει ο σεφ
Δημήτρης Νίκολης, που γαστρονομικά προσανατολίζεται προς τη διεθνή, δημιουργική κουζίνα. Το
μυστικό βρίσκεται στην τριλογία γεύσεων, ένα είδος
πιάτου που σερβίρεται εις τριπλούν, προσφέροντας

ΩΡΑΡΙΟ
Καθημερινά, από τις 21:00
(Σάββατο & Κυριακή από τις
14:00 και 18:00 αντίστοιχα).

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€30-40 à la carte (χωρίς κρασί)

Κύπρου 57, Γλυφάδα
Τηλ.: 210 8942949
www.egomio.gr
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«O χώρος μεταμορφώνεται από ευχάριστο καφέ σε ρομαντικό εστιατόριο»

Ταυτοτητα γευσησ: ΔΙΕΘΝΗΣ/ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ
CHEF: Edmond Adriano, Χρήστος Τσέλος

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: Γιώργος Μέρλος

Σ

ευχάριστη. Eλληνική μουσική πλημμυρίζει live το
χώρο από νωρίς το απόγευμα κάθε Κυριακή, ενώ τα
βράδια Παρασκευής και Σαββάτου ντύνονται μουσικά με ακούσματα 80s σε έντονους ρυθμούς. Το
Egomio Αché μπορεί να χωρέσει στην αγκαλιά του
έως και 500 άτομα, ενώ ένας ευγενικός παρκαδόρος σάς εξασφαλίζει το πολύτιμο πάρκινγκ.

την καρδιά της Γλυφάδας, η ασιατική κουζίνα
συναντά τη μεσογειακή. Εκεί, από νωρίς το πρωί
μέχρι τις δύο μετά τα μεσάνυχτα, οι αρχισέφ Edmond
Adriano και Χρήστος Τσέλος ενώνουν τις γαστρονομικές τους εμπνεύσεις, κάνοντας το Egomio Αché
ένα από τα πιο λαχταριστά στέκια της νότιας Αθήνας.
Ο άνετος χώρος με τη διάχυτη πολυτέλεια στολίζει
την οδό Κύπρου τα τελευταία χρόνια. Διακοσμημένο
έξυπνα και καλαίσθητα από τον Γιώργο Μέρλο, το
Egomio Αché μεταμορφώνεται από ευχάριστο καφέ
σε ρομαντικό εστιατόριο, ενώ το μεγαλόπρεπο μπαρ
σε προκαλεί για ήρεμες συζητήσεις. Οι απαιτητικοί
πελάτες έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τον
πριβέ χώρο του εστιατορίου στον επάνω όροφο. Η
συντροφιά της mainstream μουσικής είναι ιδιαίτερα

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Σολομό Teriyaki.
2. Ντολμαδάκια καβουριού.
3. Σαλάτα με πάπια.
4. Ρολά με κιμά και εξωτική σάλτσα
μάνγκο.

ΩΡΑΡΙΟ
Καθημερινά, από τις 12:30.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€35 εταιρικό μενού
€40 à la carte

Τουρναβίτου 11 & Σαρρή, Ψυρρή
Τηλ.: 210 3244049
Fax: 210 3244041
www.elpecado.gr
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«Όσες φορές κι αν το επισκεφθείς, δεν καταφέρνεις να το εξερευνήσεις ολόκληρο»

Ταυτοτητα γευσησ: ΔΙΕΘΝΗΣ
CHEF: Παναγιώτης Δαραβάγκας

Π

οιος να το φανταζόταν ότι κάπου ανάμεσα στα
παραδοσιακά στενάκια στου Ψυρρή κρύβεται
ένα μικρό αργεντίνικο χωριό, με τη δική του αρχιτεκτονική, τη δική του φιλοσοφία, γεύση και ρυθμό;
Όλα αυτά κάνουν το El Pecado αγαπημένο στέκι,
που, όσες φορές κι αν το επισκεφθείς, δεν καταφέρνεις να το εξερευνήσεις ολόκληρο, αφού πάντα
μένει ένα χειροποίητο αντικείμενο που δεν έχεις
παρατηρήσει ή μια κρυφή γωνία για φαγητό όπου
δεν έχεις καθίσει. Άνεση και διακριτική πολυτέλεια,
με το χρυσό και το κόκκινο να κυριαρχούν και μια
λάμψη που δεν μπορείς να προσδιορίσεις αν έρχεται από τα κεριά, τον ιδιαίτερα προσεγμένο φωτισμό
ή την ευλογία του θείου, σε προδιαθέτουν για το
ταξίδι που ξεκινά. Τότε ο Παναγιώτης Δαραβάγκας,

με «όπλα» του το ταλέντο και τις γνώσεις του στη
λατινική γαστρονομία, αναλαμβάνει να σε πείσει ότι
δεν βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Η μουσική υπόκρουση
συμπαρασύρει εύστοχα στην πλάνη του ταξιδιού και
λίγες ώρες αργότερα έχεις μάθει πώς διασκεδάζει
ένας άλλος λαός. Στο El Pecado όλα συνωμοτούν σε
μια ατμόσφαιρα άκρως ρομαντική.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Φιλέτο μοσχάρι.
2. Κοτόπουλο Teriyaki.
3. Σουφλέ σοκολάτας.
ΩΡΑΡΙΟ
Καθημερινά, από τις 21:30.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€40 εταιρικό μενού
€50 à la carte

Ζησιμοπούλου 10, Γλυφάδα
Τηλ.: 210 8980140
Fax: 210 8982011
www.facesglyfada.gr
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«Eπιβλητικά φωτιστικά και “σκονισμένοι” τόμοι περιμένουν τους βιβλιοφάγους
στα υπερυψωμένα ράφια»

Ταυτοτητα γευσησ: ΔΙΕΘΝΗΣ/ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ
CHEF: Χρήστος Τζιέρας

Τ

ο νέο πρόσωπο της Γλυφάδας αποκαλύπτεται
στον πολυαναμενόμενο all day χώρο του Faces.
Η φιλόδοξη προσπάθεια που έλειπε από τo hot point
της Ζησιμοπούλου πήρε σάρκα και οστά σε λιγοστό
χρόνο και το αποτέλεσμα φαντάζει λίαν εντυπωσιακό. Το βιομηχανικό design αναπτύσσεται σε πολλά
επίπεδα, έξυπνες λεπτομέρειες αναδεικνύουν κάθε
γωνιά, ιταλικά έπιπλα και επιβλητικά φωτιστικά κάνουν την ειδοποιό διαφορά, «σκονισμένοι» τόμοι
περιμένουν τους βιβλιοφάγους στα υπερυψωμένα
ράφια και, αν στρέψετε το βλέμμα σας στο ταβάνι,
τα χαραγμένα δοκίμια της Αγίας Γραφής προσθέτουν
μοναδικά στο ατμοσφαιρικό σκηνικό. Το εστιατόριο καταλαμβάνει το δικό του χώρο –παρόλο που
είναι δυνατόν να φας σε οποιοδήποτε σημείο– και

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: Πάνος Πετρίδης

ξεφεύγει από τα γευστικά τετριμμένα ανάλογων
επιχειρήσεων. Φυσικό επακόλουθο, βλέπετε, αφού
ο σεφ Χρήστος Τζιέρας επιμελήθηκε προσωπικά το
εκλεπτυσμένο μενού. «Δυνατά χαρτιά» στον κατάλογο θα βρείτε πολλά. Θρεπτικά πρωινά, σνακ,
fingerfood, ποικιλία ορεκτικών, πάστα, steaks,
burgers, διαιτητικό μενού, ακόμη και sushi bar που
λειτουργεί τις τελευταίες μέρες της εβδομάδας καλύπτουν όλα τα γούστα και ανάγουν την κατά κόρον
φιλοσοφία των μπαρ που σερβίρουν και φαγητό σε
άλλο επίπεδο. Η mainstream μουσική συντροφεύει
τους καθημένους, οι περισσότεροι μάλιστα από τους
οποίους κλείνουν τη βραδιά τους απολαμβάνοντας
ένα περιποιημένο ποτό από τα χεράκια του έμπειρου
μπάρμαν.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Τραγανή φωλιά παρμεζάνας με σπανάκι,
ρόκα, ζεστό κατσικίσιο τυρί και σος βατόμουρου.
2. Φιλετάκια κοτόπουλου με σουσάμι συνοδευμένα από dip μάνγκο.
3. Μαύρο λινγκουίνι με καπνιστό σολομό,
μπρικ και σάλτσα πιπεράτης βότκας.
4. Σολομό σχάρας με ασιατική σος και πανδαισία λαχανικών.
5. Αμερικανικό rib-eye steak με καπνιστή BBQ
σος και τηγανητές πατάτες με τη φλούδα.

ΩΡΑΡΙΟ
Καθημερινά, 09:00-01:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€25 εταιρικό μενού
€30 à la carte (χωρίς κρασί)

Μαρίνα Ζέας, Πειραιάς
Τηλ.: 210 4522338, fax: 210 4522339
Κ. Βάρναλη 6, Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6892015, fax: 210 6892017
Λ. Ποσειδώνος 3, Καλαμάκι
Τηλ.: 210 9812004
www.kitchenbar.com.gr
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«Είναι σαν ο σεφ να έχει χτυπήσει στο μίξερ γεύσεις από Αμερική, Μεσόγειο
και λίγα ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία»

Ταυτοτητα γευσησ: ΔΙΕΘΝΗΣ/ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ
CHEF: Χρήστος Τζιέρας

Ό

ταν το 2003 κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, κανείς δεν περίμενε ότι θα γινόταν μόδα στη γεύση της Αθήνας. Ο άνετος χώρος, το μοντέρνο στιλ,
το απλό σε εμφάνιση αλλά σύνθετο στην ποιότητα
μενού έκαναν πολύ γρήγορα τα Kitchen Bar μια
ολόκληρη οικογένεια. Και είναι σαν ο σεφ, σε κάθε
Kitchen Bar, να έχει χτυπήσει στο μίξερ γεύσεις από
Αμερική, Μεσόγειο και λίγα ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία, ώστε οι λαχταριστές συνταγές να μην
υπάρχουν πουθενά αλλού. Από νωρίς το πρωί έως
αργά το βράδυ, ο πολυχώρος είναι έτοιμος να φιλοξενήσει έως και 150 άτομα, που έχουν τη δυνατότητα
να απολαύσουν από έναν απλό καφέ έως το πιο νόστιμο φαγητό, είτε με φίλους είτε σε εταιρικό γεύμα,
μιας και τα Kitchen Bar είναι πλήρως εξοπλισμένα

για συνεδριάσεις. Αυτό που θα σας γλυκάνει στο τέλος του γεύματος δεν είναι μόνο το σπαστό μιλφέιγ
που σερβίρεται στην πιο μοντέρνα του εκδοχή αλλά
και ο φιλικός λογαριασμός, που, φθάνοντας στο τέλος στα χέρια σας, θα σας φέρει ξανά στο Kitchen
Bar το συντομότερο δυνατό.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Κοτόπουλο Cuba.
2. Λαβράκι με κολοκυθάκια και ντομάτα.
3. Τσίζκεϊκ με αγριοκέρασο.
ΩΡΑΡΙΟ
Καθημερινά, από το πρωί έως τις 01:30.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€20 εταιρικό μενού
€25 à la carte

Αγ. Ιωάννου 63, Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: 210 6084960-2
Fax: 210 6084961
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«Aπόλυτος σεβασμός στην κουλτούρα της γενέτειράς του»

Ταυτοτητα γευσησ: ΔΙΕΘΝΗΣ/ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Σαλάτα Ταμπούλε, με μαϊντανό, ντομά-

CHEF: Ιωσήφ Μερχέμπ

Ό

σοι αναζητούν ένα ανανεωμένο all day barrestaurant με ανατολίτικο χαρακτήρα και πιάτα
εκλεπτυσμένης μεσογειακής κουζίνας δεν έχουν
παρά να ξετρυπώσουν το Νara Nara στον κεντρικό
δρόμο της Αγίας Παρασκευής, στον πρώτο όροφο.
Με την πρώτη ματιά η έθνικ διάθεση κάνει αισθητή την παρουσία της: ενιαίος χώρος, ταπετσαρίες
σε κόκκινα μοτίβα, χρυσές λεπτομέρειες, μαύρα
έπιπλα κι ένα μεγάλο μπρούντζινο λυχνάρι βγαλμένο από τις «Χίλιες και μια νύχτες». Ο Λιβανέζος
σεφ Ιωσήφ Μερχέμπ, διατηρεί τα χαρακτηριστικά
πιάτα της πατρίδας του ενώ διανθίζει τις γευστικές
επιλογές σας με πιο μεσογειακές επιρροές. Ο απόλυτος σεβασμός στην κουλτούρα της γενέτειράς του
αποτυπώνεται στο δείπνο που επιμελείται με μερά-

κι, στο οποίο βασικά συστατικά αποτελούν τα αγνά
υλικά. Η πρόσφατη, σε όλα τα επίπεδα, ανακαίνιση
υπόσχεται να καταπλήξει τους θαμώνες και να κερδίσει νέους φανατικούς πελάτες. Στην τελευταία
κατηγορία ανήκουν και οι λάτρεις των επαγγελματικών διοργανώσεων, αφού το τελευταίας τεχνολογίας οπτικοακουστικό υλικό υπογράφει την επιτυχία
κάθε εκδήλωσης. Όσο για τη μουσική, οι lounge ήχοι
κυριαρχούν, εκτός Παρασκευής, Σαββάτου και Κυριακής, οπού οι live εμφανίσεις εξασφαλίζουν την
ιδιαιτερότητα της κάθε βραδιάς. Σημειώστε ότι στο
μπαρ του Nara Nara μπορείτε κάλλιστα να απολαύσετε το ποτό σας. Η φιλόξενη αύρα και η μυστηριακή
του ατμόσφαιρα είναι για όλους, κι εσείς καλείστε
να την εξερευνήσετε!

τα, δυόσμο, πλιγούρι κρεμμύδι, λεμόνι και
ελαιόλαδο.
2. Σουβλάκι κοτόπουλο μαριναρισμένο σε
κόκκινη ή λευκή σάλτσα.
3. Κομματάκια μαγειρεμένο αρνί με λαχανικά και ρεβίθια, σερβιρισμένα με κους κους.
4. Σαγανάκι Nara, με κομματάκια κρουτόν
πίτα με πικάντικο τυρί και κομματάκια φιλέτο
κοτόπουλο.
5. Κατάγιεφ, κρέπα γεμιστή με κρέμα και φιστίκια, περιχυμένη με σιρόπι.

ΩΡΑΡΙΟ
Δευτ.-Πέμ. & Κυρ., 12:00-00:30,
Παρ.-Σάβ., 12:00-02:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€25 à la carte (χωρίς κρασί)

Αγ. Θεοδώρων & Aγ. Δημητρίου 9, Κηφισιά
Τηλ.: 210 8015830
www.pacificmontecarlo.com
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«Ένα εστιατόριο με αυθεντική ιαπωνική και λατινοαμερικάνικη fusion κουζίνα»

Ταυτοτητα γευσησ: ΔΙΕΘΝΗΣ/ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ

Μ

παίνοντας από την εντυπωσιακή πόρτα νομίζεις
ότι η πολυτέλεια ανοίγει τα χέρια της έτοιμη να
σε αγκαλιάσει και να σε ταξιδέψει μακριά, μέχρι το
κοσμοπολίτικο Μονακό, όπου ο Γιώργος Τσαγκαμίλης εμπνεύστηκε και δημιούργησε το πρώτο Pacific
Monte Carlo. Έχεις κάνει μόλις τα πρώτα σου βήματα
στο χώρο, όταν το βλέμμα σου βυθίζεται στο γαλαζοπράσινο φωτισμένο ενυδρείο με τα πολύχρωμα
ψάρια, τα κοράλλια και την άμμο που ταξίδεψαν
από τον Ειρηνικό ωκεανό. Βρίσκεσαι πια για τα καλά
μέσα στο Pacific της Αθήνας όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με το μεγαλόπρεπο μπαρ και τη μυστηριώδη
σκάλα στο βάθος, που σε προκαλεί να την ακολουθήσεις μέχρι τον επάνω όροφο, με το μαύρο και το
χρυσό να πρωταγωνιστούν. Η διαφορετικότητα του

χώρου ανταγωνίζεται εκείνη των γεύσεων, αφού
μιλάμε για ένα εστιατόριο με αυθεντική ιαπωνική
και λατινοαμερικάνικη fusion κουζίνα. Καθοριστικό
ρόλο στην επιτυχία και τη μοναδικότητα των συνταγών παίζουν οι υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες που
έρχονται απευθείας από τα νερά του Ειρηνικού.
Τα ομολογουμένως πρωτότυπα πιάτα και τα παγωμένα cocktails σερβίρονται και στα δύο επίπεδα του
εστιατορίου, ενώ οι mainstream και rock ήχοι του
resident dj Jeannot υπόσχονται μαγικές βραδιές.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Καλαμάρι Παταγονίας με πικάντικη σάλτσα.
2. Καρδιά σολομού σε σαλάτα από φύκια.
3. Λαβράκι Χιλής με ιαπωνικό ρύζι.
4. Κρεμ μπρουλέ με σπόρους γλυκού πιπεριού.

ΩΡΑΡΙΟ
Δευτ.-Παρ., από τις 18:30, Σάβ.,
Weekend Energy Treatment, από τις 14:00,
Κυρ., Sunday Afternoon Rock Party, από τις
17:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€45 εταιρικό μενού (με κρασί)
€35-50 à la carte (χωρίς κρασί)

Ακτή Θεμιστοκλέους 25,
Μαρίνα Ζέας-Πειραιάς,
Τηλ.: 210 4511324
www.pisinacafe.gr
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«Οι αγνές πρώτες ύλες σε όλα τα φαγητά κερδίζουν κάθε ουρανίσκο»

Ταυτοτητα γευσησ: ΔΙΕΘΝΗσ/ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ
CHEF: Άγγελος Σαρμπάνης

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: Σταύρος Παπαγιάννης

Α

κάθε ουρανίσκο εδώ και πέντε χρόνια, με αποκορύφωμα την κολοκυθόπιτα με παραδοσιακό φύλλο
αλλά και τα γλυκίσματα που παρασκευάζονται φρέσκα στην κουζίνα. Λάτιν, ποπ και swing ακούσματα
ξεχύνονται στην ατμόσφαιρα, για να συντροφεύσουν
έως και 500 άτομα στο εσωτερικό και περίπου τα διπλάσια στον εξωτερικό χώρο δίπλα στην πισίνα, ενώ
οι θαμώνες έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν
ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη βράδυ.

κόμη κι αν το όνομά της είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη ζέστη του καλοκαιριού, η Πισίνα
αποτελεί ιδανικό προορισμό ανεξαρτήτως εποχής
για να ξεκινήσει κανείς τη μέρα του με έναν απολαυστικό καφέ, να συνεχίσει με ένα εκλεκτό φαγητό
άριστης ποιότητας και γεύσης και να καλησπερίσει
το απόγευμα με ένα χαλαρό ποτό, με φόντο πάντα το
χρώμα του ουρανού που καθρεφτίζεται στην τεράστια πισίνα. Η υψηλή αισθητική του χώρου που επιμελήθηκε ο Σταύρος Παπαγιάννης κάνει την Πισίνα
σημείο συνάντησης της σύγχρονης άνεσης και της
διαχρονικής πολυτέλειας, ενώ στο ίδιο ραντεβού το
«παρών» δίνουν οι μεσογειακές γεύσεις που ετοιμάζει ο μαέστρος της κουζίνας Άγγελος Σαρμπάνης.
Οι αγνές πρώτες ύλες σε όλα τα φαγητά κερδίζουν

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Σαλάτα σπανάκι-ρόκα με ξεροψημένο
μπέικον και ανθότυρο.
2. Χοιρινή τηγανιά με πολύχρωμες πιπεριές.
3. Σπιτική κολοκυθόπιτα με μανούρι, ρεγκάτο και δροσερή σάλτσα γιαουρτιού.
4. Ρολάκια προσούτο με τραγανά λαχανικά.

ΩΡΑΡΙΟ
Δευτ.-Πέμ., 09:00-02:00,
Παρ.-Κυρ., 09:00-03:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€20 εταιρικό μενού
€25 à la carte

Στρατ. Αλ. Παπάγου & 8ης Μεραρχίας,
Άλσος Παπάγου
Τηλ.: 210 6546185
Fax: 210 6544291
www.piuverde.com.gr
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«Σε κάνει να ξεχνάς πού βρίσκεσαι»

Ταυτοτητα γευσησ: ΙΤΑΛΙΚΗ/ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ
CHEF: Χρήστος Τζιέρας

Θ

α μπορούσε να είναι η εκμοντερνισμένη άποψη
του λιμναίου οικισμού στην Καστοριά. Κι όμως,
βρίσκεται λίγο έξω από το πυκνοκατοικημένο, ζωηρό κέντρο της Αθήνας. Από νωρίς το πρωί ο μαγευτικός κόσμος του Piu Verde ανοίγει τις πόρτες του
σε όσους θέλουν να σεργιανίσουν στο πάρκο του
Παπάγου και να απολαύσουν τον καφέ ή το φαγητό
τους με θέα τα τρεχούμενα νερά αλλά και την καταπράσινη λίμνη που σε κάνει να ξεχνάς πού βρίσκεσαι. Το βράδυ ο χώρος μετατρέπεται στο πιο ειδυλλιακό και ταυτόχρονα ερωτικό σκηνικό της πόλης.
Τα πρώτα πιάτα που καταφθάνουν συνοδεύει ένας
παιδικός ενθουσιασμός. To Piu Verde μπορεί αρχικά

να «αποσυντονίζει» από τους προγραμματισμένους
ρυθμούς της δουλειάς, ωστόσο πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα επιτυχημένο εταιρικό
γεύμα, είτε στον εσωτερικό χώρο το χειμώνα είτε
στον κήπο με τα καταπράσινα πεύκα το καλοκαίρι.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Τσιπούρα σε κρούστα αλατιού.
2. Φέτα τηγανητή σε φύλλο κρούστας.
3. Σπαστό μιλφέιγ με κρέμα.
ΩΡΑΡΙΟ
Καθημερινά, από το πρωί έως τις 01:30.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€25 εταιρικό μενού
€30 à la carte

Ζησιμοπούλου 8 & Λαζαράκη 47, Γλυφάδα
Τηλ.: 210 8981710
Fax: 210 8981450
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«Πλούσιο ντεκόρ, πλούσιος κατάλογος, μα, πάνω απ’ όλα, πλούσια διάθεση»

Ταυτοτητα γευσησ: ΔΙΕΘΝΗΣ/ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ
CHEF: Φρέντι Καμπέρι

Π

λούσιο ντεκόρ, πλούσιος κατάλογος, μα, πάνω
απ’ όλα, πλούσια διάθεση είναι αυτά που κάνουν το Rich να ξεχωρίζει. Ανοιχτό από το πρωί μέχρι
το βράδυ, κατάμεστο πάντα από οπαδούς του ρητού
«see and be seen», ιντριγκάρει με τη σικάτη διακόσμηση, τους lounge ήχους και τη δημιουργική κουζίνα του. Οι τόνοι του χρυσού δεν φαντάζουν εκτός
τόπου σε αυτό το μοντέρνας αισθητικής revolution
bar restaurant. Απαλό δέρμα, σκούρο ξύλο, υπερυψωμένοι καναπέδες, μαρμάρινη μπάρα, επίχρυσα
φωτιστικά… Όσο για το γευστικό προκείμενο, είναι
πρωτοποριακό και περιλαμβάνει όλα όσα μπορείτε
να φανταστείτε. Από θρεπτικά πρωινά, χορταστικά
σάντουιτς, δροσιστικές σαλάτες, ζυμαρικά και ριζότα μέχρι καλομαγειρεμένα κρεατικά και ποικιλία

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: Ισμήνη Κάραλη

από sushi ή finger food επιλογής σας. Πιστός στο
καθήκον, ο σεφ Φρέντι Καμπέρι ηγείται μιας στρατιάς εκπαιδευμένων μαγείρων που υπό το αυστηρό
βλέμμα του αναλαμβάνουν να σας καταπλήξουν.
Αν δεν προτιμάτε τις ξένες, ως επί το πλείστον, ετικέτες κρασιού, ένα πολύχρωμο cocktail καταφέρνει
να σας επαναφέρει στον… ίσιο δρόμο! Σε περίπτωση
δε που επιθυμήσετε κάτι γλυκό, η λύση είναι απλή.
Τιραμισού σε ποτήρι με σπαγγέτι-παντεσπάνι, κρέμα
Baileys, ζελέ Kahlua και κρέμα βανίλιας, για τους περισσότερους από εμάς, δεν είναι εύκολη υπόθεση.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Ανάμικτη σαλάτα με γαρίδες, ανανά,
μάνγκο και αβοκάντο περιχυμένα με εξωτική σος.
2. Φουά γκρα σερβιρισμένο σε μπριός με
σοταρισμένες φράουλες.
3. Φρέσκο σολομό ατμού με βραστά λαχανικά και λαδολέμονο.
4. Rib-eye σχάρας με πατάτες φούρνου
αρωματισμένες με βούτυρο σκόρδο και ρίγανη.
5. Ριζότο με κατσικίσιο τυρί, τσιπς από προσούτο και άγρια βατόμουρα.

ΩΡΑΡΙΟ
Καθημερινά, 09:00-02:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€40 à la carte (χωρίς κρασί)

Σίνα 6, Κολωνάκι
Τηλ.: 210 3645575
Fax: 210 3645059
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«Σου δίνει τη δυνατότητα να πατήσεις “pause” στο θόρυβο της πόλης»

Ταυτοτητα γευσησ: μεσογειακη
CHEF: Βαγγέλης Μπούμπουκας

Π

ίσω από το κλασικό κτίριο της Δανειστικής Βιβλιοθήκης, στην καρδιά της Αθήνας, «ζει και
αναπνέει» εδώ και έξι χρόνια το μοντέρνο barrestaurant Supper. Ένας ζεστός χώρος που σου δίνει τη δυνατότητα να πατήσεις «pause» στο θόρυβο
της πόλης και να απολαύσεις το φαγητό και το ποτό
σου οποιαδήποτε μέρα, από νωρίς το πρωί έως αργά
το βράδυ, στην ίδια glam και συγχρόνως λιτή ατμόσφαιρα. Ατμόσφαιρα μοιρασμένη σε δύο δόσεις καθώς εισέρχεσαι από το ισόγειο στον επάνω όροφο,
απ’ όπου οι άνθρωποι και τα αυτοκίνητα του δρόμου
μοιάζουν με ήρωες από βουβή ταινία, ανίσχυροι
να σε αγχώσουν. Τα αφτιά σου χαϊδεύει η house
mainstream μουσική, ενώ η μύτη και τα μάτια σου
φλερτάρουν τις γκουρμέ γεύσεις που καταφθάνουν

από την κουζίνα μεσογειακού χαρακτήρα. Το πολυτελές καταφύγιο από την τρέλα της πόλης μπορεί να
φιλοξενήσει εκατό άτομα, ενώ άλλα πενήντα έχουν
τη δυνατότητα να δουν την Αθήνα από ψηλά απολαμβάνοντας τις δημιουργίες του δεξιοτέχνη σεφ
Βαγγέλη Μπούμπουκα στο ζεστό πατάρι. Βραδιέςέκπληξη οργανώνονται συχνά, δίνοντας στο Supper
σούπερ διάθεση!

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Μαστέλο Χίου στη σχάρα.
2. Φρέσκια σφυρίδα με άγρια χόρτα, λαχανικά και λαδολέμονο.
3. Φιλέτο παγιάρ με ρόκα και παρμεζάνα.
4. Κρητικά πιτάκια με μέλι και σουσάμι.

ΩΡΑΡΙΟ
Καθημερινά, από το πρωί έως τις 01:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€20 εταιρικό μενού
€25 à la carte
Δευτ.-Πέμ.,17:00-20:00, 20% έκπτωση στο
μενού.

Βασ. Γεωργίου Α΄ 3, Σύνταγμα
Τηλ.: 210 3258970, 210 3222210
Fax: 210 3250504
www.kinggeorgepalace.com
www.classicalhotels.com
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«Οι εκλεπτυσμένες γεύσεις υποκλίνονται στις επιταγές της δικής σας ευχαρίστησης»

Ταυτοτητα γευσησ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ/ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ
CHEF: Σάκης Τζανέτος

K

άτι αλλάζει στο Σύνταγμα. Το classical hot spot
της Αθήνας ανοίγει τις πύλες του και ταράζει
τα νερά ακόμα μία χρονιά. Καλωσορίστε το στην
ίδια περιζήτητη θέση, στο κατάμεστο ισόγειο του
Classical King George Palace. Μη σας πτοεί το αστραφτερό περιτύλιγμα. Για το T Palace Lounge Bar μια
νέα, πιο «χαλαρή» εποχή ξεκινά. Όπως είναι φυσικό, η άκρατη πολυτέλεια παραμένει, γίνεται όμως
πιο προσιτή και απευθύνεται στη διασκέδαση για
όλες τις ώρες. Ο ολοκαίνουριος, άνετος, all day
χώρος εστίασης είναι ντυμένος με ξύλινες ταπετσαρίες σε ζεστά χρώματα και δάπεδα από φυσικό
ξύλο, ενώ χρωματίζεται εύστοχα από παιχνιδιάρικες
εναλλαγές του φωτισμού. Το espresso bar με παράθυρο στην πολύβουη πλατεία αποτελεί ένα από τα
δυνατά σημεία του T Palace Lounge Bar, τα πολλα-

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ: Ελένη Σπάρτση

πλά επίπεδα λειτουργούν ώστε να απολαμβάνετε το
φρουτώδες cocktail σας ανενόχλητοι, η κυλινδρική
μπάρα ενδείκνυται για διασκέδαση μέχρι πρωίας
και οι ευρύχωροι καναπέδες φιλοξενούν ένα γεύμα
βασιλικό! Αφεθείτε στον κόσμο των μεσογειακών
απολαύσεων, με το μενού του σεφ Σάκη Τζανέτου
να σας ταξιδεύει σε κάθε μπουκιά. Οι εκλεπτυσμένες γεύσεις υποκλίνονται στις επιταγές της δικής
σας ευχαρίστησης και ανάγουν το πιο απλό business
lunch σε αληθινή ιεροτελεστία! Το νέο στέκι της
πρωτεύουσας λικνίζεται στους mainstream house
ήχους του resident dj Chris Child, ενώ προσεχώς
αναμένονται guests από το εξωτερικό. Νέος χαρακτήρας, μοντέρνα πολυτέλεια και άφθονο κέφι αποτελούν τα νέα συστατικά της επιτυχίας!

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
1. Ταρτάρ τόνου με σιμπουλέ και πέστο από
κόλιανδρο.
2. Χειροποίητα ραβιόλια με θαλασσινά και
μπισκ αρωματισμένη με lemongrass.
3. Ντουέτο γλώσσας με σολομό, συνοδευόμενο με ρύζι μυρωδικών, σπανάκι σοτέ και
σάλτσα σαφράν.
4. Αρνάκι στην κοκοτιέρα με ριζότο λαχανικών και σάλτσα μαντζουράνας.
5. Πίτσα σοκολάτας με αφράτο μπριός και
βανίλια Μαδαγασκάρης.

ΩΡΑΡΙΟ
Καθημερινά, 09:00-03:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€40 à la carte (χωρίς κρασί)

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
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Ι. Οδού 72 & Σπύρου Πάτση
Τηλ.: 210 3473835
www.votanikos.gr
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ίναι τόσο μεγάλη η «κρίση» που παθαίνεις μπαίνοντας στο Βοτανικό, που το μόνο σίγουρο είναι
ότι θα τραβήξεις κόκκινη γραμμή σε οποιαδήποτε
άλλη αθηναϊκή πίστα. Νατάσσα Θεοδωρίδου και
Νίκος Μακρόπουλος, οπλισμένοι με τις αμέτρητες
επιτυχίες τους, στέκονται στο κέντρο της αρένας και
συμμαχούν για βραδιές απογειωτικού κεφιού σε ένα
χώρο που φοράει τα καλά του κάθε Παρασκευή και
Σάββατο και υποδέχεται τους λάτρεις του λαϊκού τραγουδιού. Εδώ το κέφι δεν έχει όρια. Τραγούδια που
έχουν λατρευτεί και μιλούν κατευθείαν στην καρδιά
ερμηνεύονται με πάθος από τις δύο μεγάλες λαϊκές
φωνές που πλημμυρίζουν το χώρο και η διασκέδαση
κρατά μέχρι πρωίας. Ακόμη και τα πιο καλά κρυμμένα συναισθήματα ξεχύνονται πάνω στα τραπέζια

και το χειροκρότημα επιβεβαιώνει περίτρανα «Ναι,
περνάμε καλά!». Το γεμάτο ενέργεια περιβάλλον
του Βοτανικού είναι η ιδανική επιλογή και για συναδελφική διασκέδαση, με ένα επιτυχημένο γευστικά
μενού, αντίστοιχο της επιτυχίας του προγράμματος,
και με επιλογές θέσεων, ώστε να είναι προσιτό σε
όλους. Λίγο πριν το ξημέρωμα οι δύο εκλεκτοί ερμηνευτές μοιράζονται την πίστα εναλλάσσοντας
διαχρονικές επιτυχίες που μας γυρνούν στα παλιά.
Ανάμεσα στα νοσταλγικά κομμάτια, η Νατάσσα Θεοδωρίδου τραγουδά «Αν Υπάρχει Παράδεισος» και το
μόνο σίγουρο ότι, αν υπάρχει παράδεισος στη νυχτερινή διασκέδαση, τότε είναι ο Βοτανικός.

«Ακόμη και τα πιο καλά κρυμμένα συναισθήματα ξεχύνονται πάνω στα τραπέζια»

βασικο μενου
1. Σολομός ή κρέπες με τυρί και ζαμπόν.
2. Ρόκα παρμεζάνα.
3. Φιλέτο/ψαρονέφρι.
4. Γλυκό/φρούτο.
5. 1/3 φιάλης κρασιού.
ΩΡΑΡΙΟ
Τρ.-Παρ., 19:00-01:00,
Σαβ., 13:00-01:00, Κυρ., 12:00-19:00.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€75 (πίστα)
€65 (1ο επίπεδο)
€55 (3ο επίπεδο)
€45 (θεωρείο)

Λ. Ποσειδώνος 26-28, Καλλιθέα
Τηλ.: 210 9400726-27
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ο να χτίσεις στην Αmmo μια πολυτελή μουσική
σκηνή όπως το Teatro Music Hall υποδηλώνει
πως το μουσικό οικοδόμημα μπορεί να χτιστεί με
επιτυχία ανεξαρτήτως θεμελίων. Και την επιτυχία
αυτή υπογράφουν ο Νίκος Κουρκούλης, η Αγγελική
Ηλιάδη και ο Κώστας Μαρτάκης. Στον εξολοκλήρου
ανανεωμένο χώρο του Teatro Music Hall το μόνο σίγουρο είναι ότι θα σας έχουν στα «Ώπα Ώπα», όπως
υπόσχεται το ομώνυμο νέο τραγούδι του μοναδικού
Νίκου Κουρκούλη. Η Αγγελική Ηλιάδη στολίζει με
την παρουσία της το χώρο και μαζί με τον Κώστα
Μαρτάκη η απόλυτη τριάδα παρασύρει περίπου
1.200 άτομα σε ξέφρενο γλέντι. Το ευρύχωρο πάρκινγκ εξασφαλίζει την απρόσκοπτη είσοδό σας, ενώ
από τα πρώτα λεπτά συνειδητοποιείτε ότι η άνεση

διακρίνει και το εσωτερικό. Το πρόσφατα ανακαινισμένο music hall δεν θυμίζει σε τίποτα το πρώην
Αmmos. Ο Νίκος Κουρκούλης επιμελείται, σκηνοθετεί και παρουσιάζει ένα ξεχωριστό πρόγραμμα σε μια
ατμόσφαιρα που, παρά τα εκατοντάδες τετραγωνικά
μέτρα, νιώθεις ζεστά και καθόλου αποπνικτικά. Έτσι,
το Teatro Music Hall θυμίζει μόνο αξέχαστες βραδιές
διασκέδασης με φίλους ή συνεργάτες. Τη σκυτάλη
της διασκέδασης παίρνει από το Φεβρουάριο για
ακόμα μια χρονιά στον ίδιο χώρο ο Βασίλης Καρράς.

«Θα σας έχουν στα “Ώπα Ώπα”»

βασικο μενου
1. Σαλάτα.
2. Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας.
3. Καπνιστός σολομός.
4. Φρούτα εποχής.
ΩΡΑΡΙΟ
Από Πέμπτη έως Σάββατο.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
€50-70 (με κρασί, ανάλογα με το μενού)

