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Αthens Was Moments
Σ

Γιορτές με θέα την Ακρόπολη

τον πιο γραφικό κι αγαπημένο
πεζόδρομο της Αθήνας, το πεντάστερο AthensWas Hotel ξεχωρίζει τόσο για την αισθητική του όσο
και τις γαστρονομικές απολαύσεις
τις οποίες προσφέρει σε ενοίκους
και μη στο εστιατόριο Sense, που
βρίσκεται στην ταράτσα κι αγναντεύει τον Ιερό Βράχο.

Για τις ημέρες των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς το AthensWas
Hotel έχει ετοιμάσει ξεχωριστές εορταστικές εκδηλώσεις και προτάσεις.
Από τις 23 Δεκεμβρίου το εντυπωσιακά στολισμένο lobby, τον σχεδιασμό
του οποίου επιμελήθηκε ο Σταύρος
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θα είναι διακοσμημένο με άνθη
της εταιρίας FLERIA και η μουσική θα κυριαρχεί: οι νότες θα
πλημμυρίζουν την είσοδο, καθώς
δύο εκλεκτοί μουσικοί της ελληνικής jazz σκηνής θα παίζουν ζωντανά για δύο ώρες γνωστά
Christmas standards, αλλά και
αγαπημένα κομμάτια από το ελληνικό και διεθνές ρεπερτόριο.
Πέρα από την ιδιαίτερα φροντισμένη υποδοχή, το AthensWas υπόσχεται να χαρίσει μαγικές στιγμές σε
όσους κλείσουν το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων ή της Πρωτοχρονιάς στο
εστιατόριο Sense. Ο βραβευμένος και
υπερταλαντούχος σεφ Αλέξανδρος
Χαραλαμπόπουλος, πρέσβης της ευρηματικής ελληνικής κουζίνας, θα
απογειώσει γευστικά τα εκλεκτά εποχικά υλικά, δημιουργώντας πιάτα
που θα παραπέμπουν τους καλεσμένους πίσω στα παραδοσιακά οικογενειακά τραπέζια ιδωμένα, ωστόσο,
αυτή η προσέγγιση θα γίνεται με
γνώμονα τη σύγχρονη γαστρονομική
ματιά. Το μενού θα περιλαμβάνει,
για παράδειγμα, πουλάδα bresse με
μαύρη τρούφα, ντοφινουάζ πατάτα,
σελινόριζα και τάρτα σφολιάτα μανιτάρι ή μαύρο χοίρο με «τερίνα» πατζάρι, μήλο σιτάρι, με πουρέ τοπινα-

μπούρ, αλλά και φραγκόκοτα με βασιλομανίταρα, γεμιστές μορχέλες,
ασπρομύτικα Λήμνου και κάστανο.
Το δε πρωτοχρονιάτικο brunch προβλέπεται να είναι γεμάτο νοστιμιά
και συναίσθημα, καθώς τα πιάτα θα
«φωνάζουν» προσωπική φροντίδαξεχωρίζουν όπως πάντα ο καγιανάς
με τομάτα, ελαιόλαδο, ρίγανη και
φρυγανισμένο ψωμί και το κουλούρι
Θεσσαλονίκης με πικάντικο σπετζοφάι, τραγανό κρεμμύδι και κρέμα
γραβιέρας Τριπόλεως.
Επιπλέον, για το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς και για τις
τελευταίες ώρες της χρονιάς που
φεύγει, το AthensWas έχει προσκαλέσει την εκλεκτή αρπίστρια
Κωνσταντίνα Χρίστου, η οποία με
τις υπέροχες μελωδίες και τον μοναδικό ήχο της άρπας φιλοδοξεί

να κάνει τους επισκέπτες να ονειρευτούν ό,τι καλό επιθυμούν και περιμένουν από το νέο έτος, κοιτάζοντας τη
φωτισμένη, ανυπέρβλητη Ακρόπολη.
Από τις 11:00 το βράδυ έως τις 2:00
πμ (πρώτες πρωινές ώρες του 2020),
τη μουσική σκυτάλη αναλαμβάνει η
Ελένη Κολοκοτρώνη, ενώ η Λιάνα
Μαστάθη θα βρίσκεται στα decks
ανήμερα Πρωτοχρονιάς από τις
12:00 το μεσημέρι ως τις 3:00μμ.
(Χριστουγεννιάτικο μενού, 90€ ανά
άτομο και wine pairing 35€, Πρωτοχρονιάτικο μενού 125€ ανά άτομο
και wine pairing 45€, brunch 49€
ανά άτομο)
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