
          ξεκάθαρα αστική γειτονιά 
          πίσω από Εθνικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης έχει έναν ανεπι-
τήδευτο αρτιστίκ αέρα, αλλά δεν 
είμαι σίγουρη ότι αυτό οφείλεται 
αποκλειστικά και μόνο στη γειτνία-
ση με αυτόν τον ναό της καλλιτε-
χνικής πρωτοπορίας. Κοιτάζοντας 
το BoBo wine bar αυτή η υποψία 
γίνεται βεβαιότητα.  Η so posh συ-
νειδητά επιλεγμένη industrial αι-
σθητική του, η 60’s ατμόσφαιρα 
καθώς η «σκιά» του παλιού συ-
νεργείου αυτοκινήτων που ήταν 
εγκατεστημένο εδώ δεν έφυγε 
ποτέ, τα άφθονα φυτά, το μικρό 
πατάρι και οι μεγάλες τζαμαρίες 
που καταργούν τα σύνορα για το 
βλέμμα συνωμοτούν και σε μετα-
φέρουν με ένα μαγικό τρόπο στην 
Μονμάρτη κι ας μη μετακινείσαι 
στην πραγματικότητα ούτε πόντο 
από την  καρδιά της Αθήνας.

Οι οινικές επιλογές καλύπτουν ικα-
νοποιητικά τις απαιτήσεις των φα-
νατικών θαυμαστών του κρασιού 
με περίπου 90  ετικέτες από τον ελ-
ληνικό και τον διεθνή αμπελώνα- 

πάνω από 20 εξ΄ αυτών σερβίρο-
νται σε ποτήρι. Για να τις συνοδεύ-
σει κανείς προτείνουν ποικιλία τυ-
ριών και αλλαντικών, αλλά και κά-
ποια πιάτα όπως η καπνιστή μπρι-
ζόλα σε ξυλόφουρνο με πατάτες 
και φρέσκα μυρωδικά, η 
Bruschetta από Κασκαβάλι Μεσση-
νίας, λιαστή ντομάτα και μυρωδικά 
και το Ceviche λαβράκι με φρέσκο 
μάνγκο και σμέουρα. Μικρότερες 
σε μέγεθος επιλογές, αλλά ενδια-
φέρουσες είναι τα λαλάγγια που 

συνοδεύονται από γραβιέρα και 
μαριναρισμένες ελιές σε μπούκο-
βο, τα αποξηραμένα σύκα Μυτι-
λήνης με κατσικίσια κρέμα και 
γλυκό κρεμμύδι και τα σουβλάκια 
ψητού τόνου με ντοματίνια. 

Το κοινό είναι αρκετά νεανικό, γε-
γονός που κάνει ιδιαίτερα ζωντα-
νό και ευχάριστο το κλίμα, ενώ το 
προσωπικό ξεχωρίζει για την ευγέ-
νεια στην εξυπηρέτηση και τις 
γνώσεις του. Στα συν του Bobo 
προσθέστε και το γεγονός ότι διορ-
γανώνουν πολύ συχνά οινικές θε-
ματικές βραδιές με ξεχωριστά κρα-
σιά, κατά βάση Ελλήνων παραγω-
γών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
λείπουν και οι so posh tasting 
nights αφιερωμένες σε εκπροσώ-
πους του γαλλικού αμπελώνα, για 
παράδειγμα. Άλλωστε το όνομά 
τους το χρωστούν στις πρώτες συλ-
λαβές δύο γαλλικών λέξεων 
(Bohème- Bourgeois) κι αυτό δεν 
το ξεχνούν.   
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