
           ια από τις πιο ατμοσφαιρικές 
            στοές  (και μέχρι πρότινος 
άγνωστη) στην Αθήνα φιλοξενεί 
τα τραπεζάκια ενός ιδιαίτερου  
καφέ που τιμά την αβάσταχτη 
ελαφρότητα του urban chic. Το 
ANÄNA Coffee & Food  θα το βρεί-
τε στη γωνία που σχηματίζουν οι 
οδοί Πραξιτέλους και Χρυσοσπη-
λιωτίσσης και είναι αδύνατον να 
μη σταθείτε περνώντας  για να χα-
ζέψετε τις μεγάλες τζαμαρίες του. 
Μη διστάσετε να περάσετε το κα-
τώφλι, καθώς  ο Χρήστος Γιάχος, ο 
Παναγιώτης Ξύλας, η Κατερίνα 
Μανωλά και ο Βαλάντης  
Φράγκος έχουν στήσει ένα 
όμορφο πρότζεκτ με ευρω-
παϊκό αέρα και vegan προ-
σανατολισμό. 

Στον κυρίως χώρο, το παλιό 
μωσαϊκό κερδίζει τις εντυ-
πώσεις, θυμίζοντας τη δε-
καετία του ’70, γύρω υπάρ-
χουν λιτά ξύλινα καθίσματα 
για να κάθεται και να χαζεύ-
εις το δρόμο με την ησυχία 

σου, καθώς και μια 
ξύλινη, κοντή μπά-
ρα, όπως οφείλει να 
έχει κάθε καφέ που 
σέβεται τον εαυτό 
του. Προσωπικά 
όμως προτιμώ την 
so posh  στοά όχι 
μόνο επειδή δίνει 
την αίσθηση της 
προστατευτικής 
αγκαλιάς, αλλά 
κυρίως γιατί αν 
κοιτάξεις προς τα 
πάνω το βλέμμα 
χάνεται στις 

σπείρες που φτιάχνουν οι σκά-
λες των πάνω ορόφων και σε 
εκείνο το μικρό κομματάκι ου-
ρανού που θέλεις να βλέπεις 
από το γραφείο σου, μα δεν 
μπορείς. 

Εδώ θα βρείτε εξαιρετικό καφέ 
φίλτρου, espresso, αλλά και 
cappuccino με γάλα βρώμης, ενώ 
αξίζει να χαλαρώσετε απολαμβά-
νοντας και τον βελούδινο cold 
brew τους (so posh). Διαθέτουν 
ένα blend (Βραζιλία-Ουγκάντα) με 
ισορροπημένες οξύτητες και γλυ-
κύτητα που δε θα σας 

απο-

γοητεύσει, ενώ επιβάλλεται να 
τους ρωτήσετε για τις επιλογές 
που έχουν σε single origin καφέ-
δες, για μια ξεχωριστή εμπειρία. 
Στις βιτρίνες σας κλείνουν το μάτι 
vegan και vegetarian γλυκά τα 
οποία καταφέρνουν να αποδρά-
σουν με επιτυχία τον σκόπελο 
του να μασάει κανείς κάτι που 
θυμίζει άχυρο- προτείνω το 
carrot cake και το cheese cake 
τους, το banana bread δεν με 
εντυπωσίασε. Σημειώστε, γιατί 
είναι σημαντικό, ότι το καβούρ-
δισμα του καφέ το επιμελούνται 
οι ίδιοι.  
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Το εσωτερικό που κινείται
σε ρυθμούς δεκαετίας του '70

Kοιτάζοντας προς τα έξω


