
      o 2018 τα μέλη της ομάδας 
       του θρυλικού The Clumsies 
και του Theory Bar & More 
μεταμόρφωσαν ένα παλιό 
υφασματάδικο της γραφικής 
οδού Καλαμιώτου σε ένα ιδι-
αίτερα ζωντανό all day στέκι, 
δίνοντάς του το όνομα Senios. 
Με trademark το so posh τε-
ράστιο ξύλινο σκηνικό πάνω 
από τη μπάρα, με τον vitreau 
καθρέπτη και τη σύνθεση από 
βαρέλια, ο Senios κατέθεσε τη 
δική του πρόταση στα κλασικά 
κοκτέιλς with a twist, στον προ-
σεγμένο καφέ, διαθέτοντας 
δικό του roastery εντός, αλλά 
και στο φαγητό, ειδικά με εκεί-
νο το comfort brunch του τις νω-
χελικές Κυριακές.

Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος και 
στο ενδιάμεσο η παρέα που έστη-
σε τον Senio άλλαξε. Αντιλαμβα-
νόμενη, παράλληλα, ότι η περιοχή 
έχει τη δυνατότητα να στηρίξει 
ένα διαφορετικό project με επιτυ-
χία, αποφάσισε να μεταμορφώσει 
το αρχικό εγχείρημά της σε new 
age καφενείο – μεζεδοπωλείο, 

κρατώντας σοφά το ίδιο όνομα, 
που ομολογουμένως είχαμε βρει 
όλοι από την αρχή πολύ έξυπνο 
και αναμφισβήτητα ταιριαστό (σέ-
νιος είναι ο κομψός, αλλά και ο 
ωραίος σε όλα του τύπος) 

Η vintage αισθητική διατηρήθηκε, 
αλλά ο χώρος του προβάλλει πλέ-
ον ριζικά ανανεωμένος, ακολου-
θώντας την τάση της ανοιχτής 
κουζίνας, ενώ τα μαρμάρινα τρα-

πεζάκια και οι ξύλινες καρέκλες 
προσθέτουν πόντους στη ρετρό 
ατμόσφαιρα, επιτυγχάνοντας τον 
στόχο: Nα ξανα-μυηθεί o επισκέ-
πτης στο γνήσιο αθηναϊκό ευ ζην.

Το σημείο στο οποίο γίνεται η ριζι-
κή ανατροπή είναι ο νέος κατάλο-
γος. Ο πολυβραβευμένος και τα-
λαντούχος chef Δημοσθένης Μπα-
λόπουλος (γνωστός από τη δου-
λειά του στο Daios Cove Luxury 
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Το new age καφενείο – μεζεδοπωλείο ήρθε για να μείνει
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Οι χειροποίητες αλοιφές
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Resort και στο Frater & 
Soror -ΦΒΚ secret dining 
concept, για το οποίο 
θα σας μιλήσω με νέο 
κείμενο, προσεχώς) 
αναλαμβάνει πλέον τα 
ηνία και δίνει απτά 
δείγματα της προσωπι-
κής, δημιουργικής κου-
ζίνας που αγαπά, έχο-
ντας ως βασικό συστα-
τικό την παράδοση, 
που μπολιάζει όμως 
καίρια με στοιχεία της 
νέας ελληνικής γαστρονομίας. 
Μεζέδες, λοιπόν, αλλά φτιαγμέ-
νοι έτσι ώστε να αποτελούν high 
volume γαστρονομικά στιγμιότυ-
πα συνθέτουν το απολαυστικό 

μενού. Δοκιμάστε ζουμερό για-
ουρτλού με σουβλιστά κεφτεδά-
κια αρνιού, πεντανόστιμες πατα-
τοκροκέτες γεμιστές με σπετζο-
φάι, φάβα με κρεμμύδια φούρ-

νου, αλλά και χοι-
ρινό ψιλοκομμένο 
με τηγανίτα γεμι-
στή με φέτα (πλη-
θωρικό πιάτο, 
σχεδόν cult και 
προφανώς δικό 
μου αγαπημένο). 
Υπακούοντας 
στους κανόνες 
της φιλοσοφίας 
του καφενείου, 
στο τραπέζι 
μαζί με την πα-
ραγγελία κατα-
φτάνει ο κλασι-
κός δίσκος με 
τις συνοδευτι-
κές αλοιφές κι 
έτσι δε θα σας 
λείψει η μελι-
τζανοσαλάτα, 

η τυροκαυτερή και το larger than 
life τζατζίκι.

So posh λεπτομέρειες, που πι-
στεύω ότι κι εσείς θα αγαπήσετε, 
αποτελούν η πραγματικά μεγάλη 
ποικιλία σε ετικέτες τσίπουρου, 
ούζου και κρασιού (θα εκτιμήσε-
τε πολύ το γεγονός ότι οι σερβι-
τόροι γνωρίζουν καλά τα pairings 
και τις ετικέτες των επιλογών τις 
οποίες προτείνουν), καθώς και η 
λίστα με τα signature cocktails 
όπως το «Moulari» με βάση το 
παλαιωμένο τσίπουρο. Να σημει-
ώσω ότι τα βαρέλια πάνω από 
την μπάρα δεν είναι διακοσμητι-
κά-  η ομάδα του Senios τα χρησι-

μοποιεί για να πα-
λαιώνει cocktails 
με ελληνικά spirits.

Κρατήστε λίγο 
χώρο για το επιδόρ-
πιο, μιας και οι με-
λωμένοι, ζεστοί 
λουκουμάδες με 
παγωτό υπόσχονται 
να τινάξουν τη ζυγα-
ριά στον αέρα. Κι 
αυτό, όσο κι αν 
ακούγεται «κάπως», 
αποτελεί ένα από τα 
απολαυστικά ωραί-

α-Seniα (!) πράγματα στη ζωή.  

Senios, 
Καλαμιώτου 15,
Τηλ. 210 3318778
Ωράριο: Κυρ. - Πεμ. 10:00 - 
02:00, Παρ. & Σάβ. 10:00 - 04:00
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Κεφτές γιαουρτλού με τραγανή πίτα και κόκκινη πικάντικη σάλτσα

Για καφεδάκι και chill out
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Το ψιλοκομμένο χοιρινό με τηγανίτα γεμιστή με φέτα


