
           Φάρμα Μπράλου, στην 
            οδό Μηλιώνη και ο γωνιακός 
ναός της κρεατοφαγίας για όσους 
κινούνται πέριξ του κέντρου, δε 
χρειάζεται προφανώς συστάσεις. 
Έπαιξε πολύ ανάμεσα στις κορυφαί-
ες επιλογές των αμετανόητων meat 
lovers, εξαιτίας της ποιότητας των 
κρεάτων της. Εδώ και κάμποσο και-
ρό, προφανώς αφουγκραζόμενη τις 
ανάγκες και τα σημεία των καιρών, 
αποφάσισε να κινηθεί σε περισσό-
τερο street food μονοπάτια, χωρίς 
να  υποχωρεί όμως σε τίποτα από 
όσα  περιλαμβάνει η “farm to table” 
φιλοσοφία της.

Έτσι, ο χώρος του κρεοπωλείου 
της Φάρμας διαμορφώθηκε ειδικά 
ώστε πλέον να μπορεί φιλοξενεί 
εκτός από τις βιτρίνες-ψυγεία με 
τα εκλεκτά κρέατα και μια μεγάλη 
ψησταριά με κάρβουνα. Ότι ψήνε-
ται εδώ προέρχεται από ζώα ελευ-
θέρας βοσκής που εκτρέφονται 
στη δικιά τους φάρμα στη Φθιώτι-
δα και φτάνουν φρέσκα, καθημε-
ρινά στην Αθήνα. Το μενού περι-
λαμβάνει κλασικό σουβλάκι χοιρι-
νό ή από μοσχάρι black angus, 
αλλά και μπιφτέκι από black 
angus, μπιφτέκι γαλοπούλας ελευ-
θέρας βοσκής για όσους προσέ-

χουν τη γραμμή τους, χοιρινό 
ψαρονέφρι, μοσχαρίσιο φιλέ-

το, φιλετάκια από στήθος κoτό-
πουλου ελευθέρας βοσκής, χοιρι-
νά μπριζολάκια, παϊδάκια από αρ-
νάκι γάλακτος, ένα πραγματικά 
ζουμερό  old school burger και φυ-
σικά σαλάτες και αμαρτωλές τηγα-
νητές πατάτες.  

Το καλό νέο είναι ότι πέρα από την 
επιτόπου κατανάλωση έξω από το 
κατάστημα, όπου έχουν τοποθετη-
θεί τραπέζια και ένας  ψηλός πά-
γκος, μπορείτε όλα να τα παραγγεί-
λετε και να σας έρθουν ζεστά και 
λαχταριστά στο σπίτι ή στο γρα-
φείο, αποδίδοντας τον πρέποντα 
φόρο τιμής στον πραγματικό εθνι-
κό μας σταρ. Ε, ναι για το σουβλάκι 
μιλάμε.  
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Οι βιτρίνες με τα εκλεκτά κρέατα

Χοιρινό σουβλάκι


