
          εριοχή που παρά το γεγονός 
          ότι σπάει ρεκόρ στην πλατ-
φόρμα της Airbnb, το Κουκάκι δια-
τηρεί ατόφια την αίσθηση της γειτο-
νιάς. Στη φιλική του αύρα έρχονται 
να προστεθούν και τα μικρά bars 
και καφέ που όχι μόνο δεν αλλοιώ-
νουν τον χαρακτήρα του, αλλά του 
προσθέτουν ακόμη περισσότερη 
ζωντάνια και χρώμα.

Μια από τις πρόσφατες αφίξεις, η 
οποία ανήκει στην παραπάνω κα-
τηγορία είναι αναμφίβολα το πολύ 
στυλάτο, cozy Μorning Βar, που 
όπως λέει και το όνομά του απευ-
θύνεται σε εκείνους που ξεκινούν 
τη μέρα τους νωρίς. Πίσω από 
αυτό το πρότζεκτ βρίσκεται ο σχε-
διαστής Γιώργος Σουμπάσης, ιδρυ-
τής του πρωτοποριακού fashion 
brand ΜΕ ΤΗΕΝ και η pastry chef 
Ιάνθη Μιχαλάκη, η οποία ήρθε 
εδώ, αφού πρώτα εγκατέλειψε τις 
σπουδές της στην Ιατρική, έζησε 
στην Ελβετία, στη Γαλλία και εργά-
στηκε κατόπιν σε βραβευμένα 

εστιατόρια της Κο-
πεγχάγης.

Στον μόλις 40 τ.μ. 
λιτό, λευκό χώρο, 
με τις ξύλινες λε-
πτομέρειες και το 
τραντισιονέλ 70’s 
γκρι μωσαϊκό θα 
πιείτε specialty 
coffee της εταιρεί-
ας Area 51 από τη 
Βραζιλία και Αιθιο-
πία σε διάφορες 
παρασκευές- προ-
τιμήστε τον εσπρέ-
σο τους ή τον κα-
πουτσίνο σε vegan 
εκδοχή με γάλα 
βρώμης- και θα δοκιμάσετε απλά, 
αλλά προσεγμένα  γλυκά όπως 
cinnamon rolls (so posh με γαλλικό 
«αέρα»), banana bread, πρωτότυπα 
μπισκότα και κέικ λεμόνι ή σοκολά-
τα. Όσοι θέλουν να δοκιμάσουν να 
πάρουν εδώ το πρωινό τους θα μεί-
νουν ικανοποιημένοι με τις επιλο-

γές, οι οποίες βασίζονται σε 
σπιτικά προϊόντα και στο συ-
γκλονιστικό, προζυμένιο 
ψωμί που ζυμώνει η Ιάνθη 
κάθε πρωί ανελλιπώς - αν 
και ο κατάλογος θα μπορού-
σε να εμπλουτιστεί, κατά τη 
γνώμη μου. Μαθαίνω ότι 
σύντομα θα υπάρχουν και 
κάποιες επιλογές για μεση-
μεριανό ή για βραδινό, 
προκειμένου να καλύψουν 
περισσότερες ανάγκες και 
να δώσουν έμφαση στη λί-
στα με τα  natural wines 
και στις ελληνικές μπύρες 
μικρών παραγωγών που 
διαθέτουν, οπότε εν καιρώ 
θα επανέλθω με περισσό-
τερες πληροφορίες.

Extra tip που ίσως σας φα-
νεί χρήσιμο: το showroom 

του fashion brand ΜΕ ΤΗΕΝ έχει με-
ταφερθεί στο υπόγειο με σούπερ 
stylish επιλογές σε αξεσουάρ, ρούχα 
και περιοδικά μόδας και τέχνης ιδα-
νικά για να τα προσφέρουμε ως 
δώρα σε φίλους ή στον εαυτό μας, 
ακόμη καλύτερα. Δε σας κρύβω ότι 
είμαι από τους υποστηρικτές της 
θεωρίας που προστάζει να καλομα-
θαίνουμε το παιδί μέσα μας. Με 
κάθε ευκαιρία.  
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Μorning Βar
Για καφέ στο Κουκάκι
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