
          οδός Παραμυθιάς υπο-
          δέχεται ένα νέο, ιδιαί-
τερο εστιατόριο. Ενδεικτικό, 
μάλιστα, της διάθεσης πειρα-
ματισμού του είναι και το  χά-
σταγκ #notarestaurant. Φυσι-
κά, δεν περίμενε κανείς κάτι 
διαφορετικό από τον Σωτήρη 
Κοντιζά που πριν μερικά χρόνια 
τάραξε τα λιμνάζοντα γαστρο-
νομικά ύδατα της περιοχής πέ-
ριξ του Συντάγματος με το NOLAN.

To νέο πρότζεκτ βασίζεται μια ομά-
δα μαγείρων στους οποίους  δίνε-
ται ο  χώρος και τα υλικά για να πει-
ραματιστούν, να καταπιαστούν με 
συνταγές και πρώτες ύλες, ενώ το 
εστιατόριο θα είναι εξοπλισμένο με  
ξυλόφουρνους, ανοιχτές φωτιές, 
ψυγεία, καθώς  και τους απαραίτη-
τους χώρους ξεκούρασης και ζύμω-
σης.  Κι όλα αυτά γίνονται προκει-
μένου να απαντήσουν σε μαγειρικά 
ερωτήματα του τύπου «Πόσες δια-
φορετικές τεχνικές χωράνε σε έναν 
κεφτέ; Πόσα είδη πυτιάς μπορείς 
να χρησιμοποιήσεις για να φτιάξεις 
ένα τυρί; Τι σημαίνει να χρησιμο-
ποιήσεις το ένα ή το άλλο αλεύρι 

για να φτιάξεις μια πίτσα;»

Η πρωτοτυπία όμως δεν περιορίζε-
ται μόνο σε αυτό το πλαίσιο. Οι επι-
σκέπτες δεν περιορίζονται στον κλα-
σικό και αναμενόμενο ρόλο τους. Δε 
θα βρίσκονται εκεί απλά τρώγοντας 
και πίνοντας δηλαδή, αλλά θα συμ-
μετέχουν ενεργά στη διαδικασία. 
Θα  μπλέκουν, δηλαδή, στα ενδότε-
ρα της κουζίνας, δοκιμάζοντας το 
φαγητό και συζητώντας για το απο-
τέλεσμα με τους δημιουργούς του. 
Κι αν αυτό φαντάζει δύσκολο, ο Σω-
τήρης Κοντιζάς, ο Κώστας Πισσιώ-
της, ο αρχιτέκτονας Μάνος Μπα-
μπούνης και η ομάδα του Nolan 
έχουν διαφορετική γνώμη και θα 
προσπαθήσουν να το αποδείξουν. 

Το μενού αναμένεται να είναι 
ρευστό και θα περιλαμβάνει 
κεφτεδάκια και pork ribs, μα-
γειρευτά και πίτσες από τον 
ξυλόφουρνο, ενώ θα έχουν το 
δικό τους ψωμί, το δικό τους 
παγωτό και τη δική τους μπύ-
ρα. Στο εσωτερικό κυριαρχεί 
μια ενημερωμένη μπάρα, ενώ 
ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη 

μουσική που παίζει δυνατά.

Το ιστορικό κτήριο, το οποίο στε-
γάζει το νέο εστιατόριο, έχει σχεδι-
αστεί από  τον Αριστομένη Προβε-
λέγγιο (έτσι εξηγείται το όνομα), 
ενώ την πρωτότυπη είσοδο, που 
θυμίζει υφαντό στον αργαλειό, έχει 
σχεδιάσει ο εικαστικός Παύλος 
Τσάκωνας. Η απλότητα και η λει-
τουργικότητα  δεν περιορίζονται 
μόνο στα πιάτα, δηλαδή, αλλά ξεκι-
νούν ήδη από την είσοδο κι αυτό 
από μόνο του είναι εντυπωσιακό. 

Θα επανέλθω σύντομα με νεώτερα 
και με τις γευστικές εντυπώσεις 
από το μενού.

Παραμυθιάς 11, Κεραμεικός
Τηλ.  210-52.34.749
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