
       την πλατεία του Προφήτη Ηλία, 
         στο Παγκράτι, δηλαδή λίγο 
πιο μακριά από εκεί που γίνεται 
παραδοσιακά πανικός τα σαββα-
τόβραδα, ο Τάσος Δεληχρήστος, η 
Ελισάβετ Λειβιδιώτη, ο Μιχάλης 
Κατιαβός και ο Μιχάλης Δημητρα-
κόπουλος, γνωστοί από το 
περιβόητο καφέ The Underdog, 
έστησαν άλλο ένα πρότζεκτ με 
ιδιαίτερο όνομα, το αυθεντικά 
pop στέκι, The Rabbit Punch. 

Φωτεινό, με ιδιαίτερα neon 
γραφιστικά του Σπύρου Λειβιδιώ-
τη, ροζ και μαύρες καρέκλες που 
θυμίζουν λίγο το σύμπαν του Wes 
Anderson και μια 
εμφανή αγάπη στο 
σκανδιναβικό design το 
Rabbit Punch είναι 
έτοιμο να μυήσει όποιo
ν διαβεί τις πόρτες του 
στον μαγικό κόσμο του 
specialty coffee. Οι 
καφέδες τους προέρχο-
νται από φάρμες που οι 
ίδιοι έχουν επισκεφθεί 
(μιλάμε για πάνω από 
40 χώρες) και ψήνονται 
μόνο από το The 

Underdog Roasters, γεγονός 
που τους καθιστά μοναδι-
κούς, αλλά δεν είναι οι ίδιοι 
με αυτούς του Underdog, σε 
μια προσπάθεια να ενισχυθεί η 
άμιλλα ανάμεσα στους baristi. 
Επίσης, προσφέρουν καθημερινά 
και brunch από τις 10:00 το πρωί 
μέχρι τις 16:00 (so posh τα 
pancakles με τα απίστευτα 
toppings, παρέα με έναν 
απολαυστικό cold brew), ενώ 
έχουν γευστικές προτάσεις και 
για το βράδυ (δοκιμάστε τα 
αμαρτωλά hot dogs τους και θα 
με θυμηθείτε). 

Το Rabbit Punch όμως δεν είναι 
ένα απλό καφέ όπως πιθανόν να 
υποθέσει κάποιος, αλλά ένα 
μπαρ με all day χαρακτήρα που 
ασπάζεται τη νέα τάση της 
ένωσης του καφέ και του αλκοόλ 
και θέλει να «παίξει» λίγο πιο 
dirty. Έτσι εδώ θα βρείτε πρωτό-
τυπα coffee cocktails, μεγάλη 
συλλογή σε ετικέτες gin, έναν 
μακρύ κατάλογος σε straight 
ποτά, καθώς και πάνω από είκοσι 

επιλογές σε μπύρα. Κι αν 
έχετε απορία από πού 
προέρχεται το όνομά του, 
Rabbit Punch είναι ένας 
όρος της πυγμαχίας που 
περιγράφει το βρώμικο 
και παράνομο χτύπημα 
πίσω από το κεφάλι ή 
τον αυχένα.  

The Rabbit Punch, 
Ευφράνορος 40, 
Παγκράτι 
τηλ: 210-75.67.840
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The Rabbit Punch:
το καφέ που ονειρεύτηκε να γίνει dirty μπαρ
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