
          ύτε ένα, ούτε δύο, αλλά 
          14 κορυφαία αθηναϊκά 
εστιατόρια (κάποια εξ αυτών 
βραβευμένα με αστέρια 
Michelin) τα οποία αποτελούν 
τους σπουδαιότερους εκπροσώ-
πους της αθηναϊκής γαστρονομι-
κή σκηνής θα συμμετέχουν στη 
επερχόμενη μεγάλη γιορτή με 
pop up κιόσκια και ένα ειδικό 
μενού γευσιγνωσίας που θα 
περιλαμβάνει μερικά από τα 
signature πιάτα τους σε προνομι-
ακές τιμές (3, 6, 9 και 12 ευρώ). 
Πότε; 19-22 Σεπτεμβρίου. Που; 
στον εμβληματικό χώρο του 
Ζαππείου Μεγάρου.

Πιο αναλυτικά, στο Taste of 
Athens θα συμμετέχουν  η  
πολυβραβευμένη Σπονδή με τον 
Άγγελο Λάντο, η Hytra με τον 
πολυπράγμονα Τάσο Μαντή, ο 
καπετάνιος Λευτέρης Λαζάρου 

και ο ταλαντούχος Γιάννης 
Παρίκος από το Βαρούλκο 
Seaside, ο πάντα ανήσυχος 
Δημήτρης Κατριβέσης της 
στυλάτης Fuga, o πρωτοπόρος 
στις κοπές κρεάτων Άρης Βεζενές 
(Vezene/Birdman), σύσσωμη η 
ενθουσιώδης ομάδα της 
COOKOOVAYA (Σπύρος και 
Βαγγέλης Λιάκος, Περικλής 
Κοσκινάς και Μάνος Ζουρνατζής), 
ο Γιάννης Λουκάκος με το 
πλούσιο βιογραφικό από το Ψωμί 
& Αλάτι, ο πληθωρικός Γιώργος 
Βενιέρης και το Mr Pug Athens, 
το Sense Athens με τα στιβαρά 
ελληνικά, σύγχρονα πιάτα του 
Αλέξανδρου Χαραλαμπόπουλου, 
το ΦΒΚ που έχει εκτοξευτεί χάρη 
στον Δήμο Μπαλόπουλο και το 
γαστρονομικό project/foodie 
ξενοδοχείο Ergon με τους 
Λευτέρη Αθανασόπουλο και 
Παναγώτη Ξάνθη. 

Η αυλαία ανοίγει με ένα special  
Οpening Reception για τους VIP 
επισκέπτες του φεστιβάλ, την 
Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου στο 
Περιστύλιο του Ζαππείου, με 
κεντρικό παρουσιαστή τον 
δημοφιλή Σωτήρη Κοντιζά που το 
ταλέντο του δε χρειάζεται 
συστάσεις. Οι εκπλήξεις όμως 
δεν τελειώνουν εδώ για τους 
foodies της πόλης, καθώς 
κορυφαίοι Έλληνες και celebrity 
Chefs διεθνούς φήμης θα 
παρουσιάσουν στην ειδικά 
διαμορφωμένη σκηνή του Chefs 
Theater, συνταγές, masterclasses, 
αλλά και εμπνευσμένες ομιλίες 
για όλους τους επισκέπτες. 
Επίσης, στον χώρο του εστιατορί-
ου της Αίγλης, το Taste of Athens 
υποδέχεται το Dine Athens 
Restaurant Week, με την διοργά-
νωση δυο ειδικών γαστρονομι-
κών βραδιών την Πέμπτη 19 και 
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Tο δεύτερο Taste of Athens έρχεται-
η ελληνική γαστρονομία γιορτάζει!
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Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου, των 
Celebrity Chef Matchups, με 
επίτιμους καλεσμένους τους 
βραβευμένους σεφ με αστέρι 
Michelin, Chefs Pascal Aussignac 
και Hervé Deville. Όλοι, φυσικά, 
οι επισκέπτες και οι επαγγελματί-
ες θα έχουν την ευκαιρία να 
περιηγηθούν στα περίπτερα των 
κορυφαίων food & beverage 
εταιρειών ανακαλύπτοντας 
προσεχτικά επιλεγμένα προϊόντα, 
καθώς και τις σύγχρονες γαστρο-
νομικές τάσεις που κυριαρχούν 
αυτή την περίοδο. So posh 
λεπτομέρεια, ενδεικτική της 
φροντισμένης διοργάνωσης, το 
welcome drink μαζί με oyster 
treats στο VIP Lounge, έναν 
ειδικά διαμορφωμένο πριβέ χώρο 
στον κήπο της Αίγλης, με 
exclusive μπαρ και καθίσματα, 
για όσους επιθυμούν να απολαύ-
σουν μια  πολυτελή γευσιγνωστι-
κή εμπειρία. 

Την εορταστική ατμόσφαιρα του 
Taste of Athens θα πλαισιώσουν 
μουσικά οι παραγωγοί του En 
Lefko 87.7, ενώ αξίζει να αναφερ-
θεί ότι στο πλαίσιο δράσεων του 
Taste of Athens για τον περιορι-
σμό της περιβαλλοντικής επιβά-

ρυνσης και την επισιτιστική 
στήριξη των ευπαθών κοινωνικά 
ομάδων, το φεστιβάλ υποστηρίζει 
εμπράκτως την μη κερδοσκοπική 
οργάνωση Μπορούμε συμμετέχο-
ντας στο πρόγραμμα «Καμία 
Μερίδα Φαγητού Χαμένη».

Μερικές ακόμη λεπτομέρειες: 
Κάθε ημέρα του φεστιβάλ θα 
διαθέτει δυο ξεχωριστές τετράω-
ρες ενότητες: 12:00 - 16:00 και 
18:30 - 22:30.

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι:

• Κανονικό: 20€

- Περιλαμβάνει ένα 
dish voucher των 
3€, πρόσβαση σε 
Chefs Theater, 
Music Stage, 
Exhibitors Village 
και Kids Zone

• VIP: 50€

- Περιλαμβάνει 
πρόσβαση στο 
Opening 
Reception στις 
19 Σεπτεμβρίου

- Πρόσβαση σε 
ειδικά διαμορ-
φωμένο VIP 

Lounge στον κήπο και το 
ε-στιατόριο της Αίγλης, σε 
Chefs Theater, Music Stage, 
Exhibitors Vil-lage και Kids Zone

- Welcome drink & Oyster treat

- Dish voucher των 9€

- Δωρεάν parking με valet service

Τα λέμε εκεί!

Taste of Athens, 
19-22 Σεπτεμβρίου Ζάππειο 
Μέγαρο
www.athens.tastefestivals.com
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https://athens.tastefestivals.com/el

