
Στυλάτο και σταθερά εντυπωσιακό το Τhe Albion ανέκα-
θεν αποτελούσε στέκι για ανθρώπους που εκτιμούσαν 
το μοντέρνο εσωτερικό του, τα νόστιμα cocktails του, τη 
μοντέρνα κουζίνα και φυσικά την απίστευτα όμορφη, κα-

τάφυτη αυλή του. Γι αυτό το λόγο χάρηκα πολύ όταν έμαθα πως 
ανοίγει ξανά τις πόρτες του μετά το lockdown και ανανεώνει το ρα-
ντεβού του με το κοινό για μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες σε 
έναν από τους πιο ατμοσφαιρικούς  κήπους της Αθήνας.

Το αγαπημένο restaurant - bar του Ψυχικού, λοιπόν,  υποδέχθη-
κε τη Δευτέρα 25 Μαΐου την καλοκαιρινή σεζόν, καλωσορίζοντας 
με ανοιξιάτικη διάθεση τους παλιούς και τους νέους του φίλους. 
Το Τhe Albion επανήλθε με ενδιαφέροντα πιάτα και δροσιστικά 
signature cocktails, ιδανικά για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. 
Εξυπακούεται ότι από το μενού του δε λείπει το κλασικό κι αγαπη-
μένο brunch, το οποίο σερβίρουν πλέον  καθημερινά, τηρώντας 
όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής, σε ένα 
ελκυστικό open-air περιβάλλον που αποτελεί μια πραγματική και 
safe όαση στην πόλη.

Το μενού του, με εμπνευσμένες προτάσεις για κάθε στιγμή της 
ημέρας επιμελούνται οι Στέφανος και Γιώργος Νούσιας, οι οποίοι 
από το 2011 έχουν βάλει την προσωπική τους υπογραφή στη γα-
στρονομική ταυτότητα του εστιατορίου.

Με μεσογειακό προσανατολισμό και έμφαση στην άριστη πρώ-
τη ύλη, η κάρτα του περιλαμβάνει προτάσεις που καλύπτουν όλες 
τις προτιμήσεις, με επιλογές σε κρέας και ψάρι, καθώς και comfort 

ιδέες. Θα βρείτε, για παράδειγμα, πληθωρικές συνταγές σε pizza 
και pasta με ένα καινοτόμο twist, ενώ στα must-taste συγκαταλέγο-
νται τα σπαγγέτι frutti di mare με αυγοτάραχο Μεσολογγίου, το 
tuna steak με πουρέ από φασόλια βανίλιες, μπροκολίνι, φασολάκια, 
γκρέιπφρουτ και σάλτσα τσίλι με κόλιανδρo, αλλά και η all time 
classic ταλιάτα μόσχου Βlack Αngus με ντοματίνια, ρόκα, παρμεζά-
να και λάδι λευκής τρούφας.

Μια εξαίρετη ποικιλία από ετικέτες του εγχώριου και διεθνούς 
αμπελώνα, καθώς και μια δημιουργική λίστα με house cocktails συ-
μπληρώνουν ιδανικά κάθε γεύμα, ενώ τα λαχταριστά homemade 
επιδόρπια, όπως το cheesecake mango-passion fruit, συνθέτουν 
τον πιο γλυκό επίλογο.

Και μερικές λεπτομέρειες για να οργανωθείτε καλύτερα: σε 
ότι αφορά στο πλούσιο brunch, σημειώστε πως αυτό σερβίρεται 
καθημερινά από τις 09:00 μέχρι τις 16:00 και περιλαμβάνει φρέ-
σκα αυγά σε διάφορες εκδοχές, πλούσια sandwiches, λιγωτικά 
pancakes, αλλά και πιάτα για τα παιδιά. Από τις 14:00 μέχρι το βρά-
δυ μπορεί κανείς να γευτεί και τις προτάσεις του dinner menu, αλλά 
είναι σίγουρο πως όποια ώρα κι αν το επισκεφθείτε θα περάσετε 
πολύ όμορφα. Κρατήστε, επίσης, στο μυαλό σας ως κλασική αξία 
του το άψογο σέρβις.
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