
       o πιο γοητευτικό κομμάτι αυτής 
        της πόλης είναι η αναπάντεχη 
ανακάλυψη μικρών οάσεων που ενώ 
είναι μέσα σε αυτή και αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι της, μοιάζουν 
να ανήκουν σε έναν κόσμο με άλ-
λους ρυθμούς. Μια από αυτές τις 
οάσεις είναι το Hide & Seek χαμηλά 
στο Χαλάνδρι πάνω στην πιο πολυ-
σύχναστη λεωφόρο της Αθήνας.

Η κατάφυ-
τη αυλή 
του με φοί-
νικες, κά-
κτους, κα-
στανιές και 
ακακίες, 
αλλά και η 

μικρή cozy σάλα του έχουν 
εκείνο τον χαλαρό ρυθμό που 
λείπει από την καθημερινότη-
τα και είναι ιδανικά καταφύ-
για τόσο όσο ο ήλιος είναι 
ακόμη ψηλά, όσο και όταν πέ-
φτει το βράδυ. Η comfort κουζίνα 
του αγαπά τις μεσογειακές γεύσεις 
και το μενού  έχει επιμεληθεί ο σεφ 
Δημήτρης Τσώτσος. Από τα πιάτα 
αξίζει να δοκιμάσετε τις τραγανές 
μπάλες από  μανούρι σε κρουστά 
δημητριακών με φιστίκι, αμύγδαλο 
και σως από φρούτα του δάσους, 
την πράσινη σαλάτα με κοτόπουλο 
με καλαμπόκι, καρέ τομάτας, ψητή 
scarmoza (μαλακό τυρί από αγελαδι-
νό γάλα σε σχήμα πουγκιού με κατα-
γωγή από τη Νότα Ιταλία), σισαμένιο 
κριτσίνι και γλυκό ντρέσινγκ γιαουρ-
τιού, τον βαθιάς νοστιμιάς κόκορα 
με ζυμαρικά cappelleti, γεμιστά με 
γλυκιά μυζήθρα και την άψογα ψη-
μένη tagliata μόσχου σερβιρισμένη 
με ρόκα και baby πατάτες.

Το δυνατό σημείο όμως του Hide & 
Seek είναι η ομάδα του μπαρ που 
αγαπά τις signature προτάσεις και 
επανεξετάζει τα American classics 
μέσα από ένα νέο πρίσμα. Ο βραβευ-

μένος bartender Λυκούργος Χριστοθα-
νόπουλος μαζί με τον Γιάννη Ρούσσο 
και τον Γιάννη Καράπα δημιουργούν 
σπουδαία cocktails όπως το so posh 
Ramos Gin Fizz με Italicus, σιρόπι από 
macadamia και 3 Cents Gentlemen’s 
soda με γεύση περγαμόντο-μανταρίνι 
και το ιδιαίτερο Penicillin με ουίσκι και 
ginger beer σε καπνιστό ποτήρι (!).

Οι θαυμαστές του Hide & Seek είναι 
πολλοί- τα τραπέζια είναι σχεδόν 
πάντα γεμάτα για lunch breaks, 
meetings και φιλικά gatherings. Γυ-
ναικοπαρέες που έχουν βγει για 
ψώνια, καλοντυμένα στελέχη εται-
ρειών, φίλοι που δοκιμάζουν 
cocktails και ζευγάρια που απολαμ-
βάνουν ένα ρομαντικό δείπνο, όλοι 
βρίσκουν τη θέση τους εδώ. Προφα-
νώς γιατί  όλοι αγαπούν τα μικρά, 
καλά κρυμμένα μυστικά.
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