
          παγκόσμια τάση του 
           street food δεν έχει 
αφήσει κανέναν ανεπηρέα-
στο, ειδικά σε ότι αφορά στα 
burgers. Υπάρχει κάτι ακατα-
νίκητο στην comfort αίσθηση 
που αφήνει η κατανάλωσή 
τους, καθώς το πετυχημένο 
φαγητό δεν μιλά μόνο στους 
γευστικούς κάλυκες, αλλά και 
στο συναίσθημα.

Κάθε Πέμπτη, λοιπόν, στο παιχνίδι 
μπαίνει και το Juju Bar & 
Restaurant, το feel-good εστιατόριο 
του ξενοδοχείου Divani Caravel. 
Πρωταγωνιστής της συγκεκριμένης 
μέρας, από εδώ και πέρα, θα είναι 
το burger σε διάφορες επιλογές το 
οποίο θα συνοδεύεται από ταιρια-
στά cocktails, μιας και την αμαρτία 
πρέπει να την κάνεις πάντα ολοκλη-
ρωμένη κι όχι μισή.

Τα μενού στο εστιατόριο γενικά φέ-
ρει την υπογραφή του σεφ Σάββα 
Ληχανίδη και ο  ίδιο συμβαίνει και 
με τα νέα burgers. Μπορείτε να 
διαλέξετε ανάμεσα σε 5 προτάσεις: 
το κλασικό Black Angus, το πιο σύγ-
χρονο Caesar’s Burger με κοτόπου-
λο, το πληθωρικό με pulled pork, το 

so posh με αστακό, αλλά και το 
μπιφτέκι σόγιας, ως vegan επιλογή. 
Το ψωμί παίζει ανάμεσα σε μπριός, 
μαύρο ψωμί άνθρακα και  πολύ-
σπορο, ενώ το συνοδευτικό μπορεί 
να είναι πατάτες τηγανιτές, γλυκο-
πατάτες ή τα χαρακτηριστικά τσιπς 
του Juju με τρούφα.

Τα burgers σερβίρονται πάνω στην 
ξύλινη μπάρα με στόχο να συνδυα-
στούν αρμονικά με τα πέντε 
limited-edition cocktails, τα οποία 
δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με 
την Diageo. Aπό αυτά ξεχωρίζει το 
so posh γλυκόξινο Director’s Mule 
με βότκα και αναζωογονητικές εντά-
σεις από lime και ανανά, ενώ ενδια-
φέρον παρουσιάζει και το αφρώδες 
Nun’s Celebration με τζιν και 

prosecco. Όσοι αγαπούν το ου-
ίσκι θα προτιμήσουν το Ideal 
Woman με Cardu και βερμούτ 
ή το The beautiful confusion με 
ιρλανδέζικο ουίσκι και νότες 
από δεντρολίβανο και γκρέιπ-
φρουτ. Οι λάτρεις της τεκίλας 
θα διαλέξουν την εκδοχή της 
κλασικής Paloma. 

Για άλλη μια φορά το Juju 
Bar & Restaurant επιδεικνύει ένα 
ιδιαίτερο θάρρος: όταν είχε πρω-
το-ανοίξει, μας ξάφνιασε με το 
πόσο εύκολα μπόρεσε και υιοθέτη-
σε ένα εστιατόριο αυτού τύπου 
τόσο επιτυχημένα τη θεατράλε, 
μυστηριακή μενταλιτέ με το ημί-
φως και το αισθησιακό κόκκινο 
χρώμα σε πρώτο πλάνο. Τώρα επι-
λέγει να πραγματώσει ένα νέο σπέ-
σιαλ burger and cocktails σενάριο 
με την ίδια τόλμη και με στόχο να 
καλλιεργήσει κι άλλο την εξωστρέ-
φειά του, προσεγγίζοντας κοινό 
εκτός του ξενοδοχείου. Και το κά-
νει αξιοπρεπώς. 
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  Τις  Πέμπτες τρώμε burgers
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Το lobster burger
8 ½ BLACK ANGUS BURGER με πικάντικη μαγιονέζα, τσένταρ,

μπέικον, μανιτάρια king oyster & ροδέλες κρεμμυδιού


