
      ο ιστορικό ξενοδοχείο Grande 
       Bretagne είναι ο χώρος που εκ-
φράζει με τον πιο αυθεντικό τρόπο 
την αστική ταυτότητα αυτής της πό-
λης. Και πιστεύω ότι το Winter 
Garden City Lounge με το όμορφο 
και πολυτελές σκηνικό του αποτελεί 
την επιτομή μιας κομψότητας που 
λείπει από την καθημερινότητά μας.

Προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να το 
επισκεφθείτε για τρεις λόγους. Ο 
πρώτος είναι το brunch του, κάθε 

Σάββατο και Κυριακή από τις 11:00 
μέχρι τις 14:00. O Executive Chef 
Αστέριος Κουστούδης βαφτίζει την 
εμπειρία «Weekends at Winter 
Garden» και προτείνει βιολογικά 
αυγά μελάτα με σολομό μπαλίκ και 
χαβιάρι, βιολογικά αυγά «benedict» 
με αστακό και sauce «hollandaise» 
αρωματισμένη με εσπεριδοειδή κα-
θώς και το αβοκάντο με βασιλικό 
καβούρι, δίκκοκο σιτάρι και σέλερι, 
αριστουργηματικά ζεστά γαλλικά 
κρουασάν με σπιτική μαρμελάδα 
και κρέμα βανίλια, που συνοδεύο-
νται από ντόπιο φρέσκο βούτυρο 
και μέλι καστανιάς. So posh το χει-
ροποίητο τσουρέκι με μαστίχα, μια 
δημιουργία του Pastry Chef, Ευγέ-
νιου Βαρδακαστάνη που θα θυμά-
στε για καιρό, ενώ μην πείτε όχι 
και στα υπόλοιπα επιδόρπια, τα 
οποία ετοιμάζονται με προσοχή 
στο ζαχαροπλαστείο του ιστορι-
κού ξενοδοχείου.  

Δεύτερος λόγος για τον οποίο θα 
πρέπει να πάτε είναι το ταλαντού-
χο jazz τρίο (Μελίνα Παξινού στο 
σαξόφωνο, Ντίνος Μάνος στο 

κοντραμπάσο και Πέτρος Καρπαθά-
κης στο πιάνο) που χρωματίζει με 
τζαζ πινελιές τα βράδια της Τετάρ-
της, έως 19/12 και τρίτος οι «Βρα-
διές Όπερας στο Winter Garden» 
που γίνονται κάθε Πέμπτη έως τις 
27/12 από το ντουέτο της σοπράνο 
Κάτιας Πάσχου και του τενόρου 
Γιώργου Νάστου. Ο Νοέμβριος είναι 
αποκλειστικά αφιερωμένος στις διά-
σημες άριες που είχε μοναδικά ερ-
μηνεύσει η Μαρία Κάλλας, ενώ ο 
Δεκέμβριος υποδέχεται τον χειμώνα 
με κομψά ακούσματα και εορταστι-
κούς χριστουγεννιάτικους ήχους. 
Προτείνω να συνοδεύσετε τη δική 
σας βραδιά, είτε επιλέξετε την τζαζ 
μουσική είτε τους ήχους της όπερας, 
με ένα ποτήρι σαμπάνιας Taittinger 
Brut Reserve και bites από καπνιστό 
σολομό με παντζάρι, μήλο και σέλε-
ρι, foie gras με καραμελωμένους ξη-
ρούς καρπούς και βατόμουρο και 
ganache με πραλίνα φουντουκιού à  
l'Ancienne, αποξηραμένο βερίκοκο 
και επικάλυψη σοκολάτας.
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