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To The Underdog, της πάλαι ποτέ πολύβουης οδού Ηρακλει-
δών, δε χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς εκπροσωπεί 
την πρωτοπορία στον χώρο του καφέ στην Ελλάδα κι όπως ορθά 
θα έλεγαν οι ευρωπαίοι συνάδελφοί μου, αποτελεί ένα coffee 
institution. Αυτή τη φορά όμως οι ιδιοκτήτες του, ο Τάσος Δε-
ληχρήστου και η Ελισάβετ Λειβιδιώτη (δικό τους είναι και το 
υπέροχο  The Rabbit Punch του Παγκρατίου) αποφάσισαν να 
καταπιαστούν με κάτι πιο χορταστικό – και αμαρτωλό, αν μου 
επιτρέπετε.

H  ιδέα «μαγειρευόταν» καιρό τώρα. Πάνω όμως που το ζευγάρι 
ετοιμαζόταν να κάνει πρεμιέρα σε δικό του χώρο, στο κέντρο 
της πόλης, το πρόσφατο lockdown ανέτρεψε τα σχέδια. Το The 
Spotted Pig, το νέο παιδί του Τάσου, της Ελισάβετ Λειβιδιώτη  
και του σεφ Μιχάλη Βραχλιώτη, δε φτιάχτηκε για να «μασά-
ει» στις δυσκολίες. Τα παιδιά υιοθετώντας ως μοτό το αρχαίο, 
πλην όμως άκρως ταιριαστό, «ο τολμών νικά»  έβαλαν μπρος 
το πρότζεκτ, έχοντας ως ορμητήριο τις εγκαταστάσεις του The 
Underdog. Μετά από άπειρες δοκιμές στην κουζίνα, τα πρώτα 
κολασμένα burger, μαζί με τα πληθωρικά sandwiches και τα 
λαχταριστά hot-dog άρχισαν να κυκλοφορούν στην πόλη.

Σας προτείνω ανεπιφύλακτα το burger The Cannibal με μο-
σχαρίσιο μπιφτέκι, cheddar, μπέικον, καραμελωμένα κρεμμύ-
δια, πίκλες, τηγανητό αυγό, μαγιονέζα και σάλτσα BBQ, αλλά 
και το δελεαστικό The Umami με μπιφτέκι από μοσχαρίσιο 
κιμά, cheddar, μανιτάρια, καραμελωμένα κρεμμύδια και truffle 

mayo. Εξίσου ενδιαφέρον βρήκα το  The Spotted Pig, με μπιφτέ-
κι που συνδυάζει μοσχαρίσιο και χοιρινό κιμά, τσάτνεϊ μάνγκο, 
κατσικίσιο τυρί, μουστάρδα με μέλι και ντομάτα, ενώ αν θέλετε 
κάτι σε κοτόπουλο το The D.F.C. με παναρισμένο φιλέτο κοτό-
πουλο σε παρμεζάνα και καλαμπόκι, ντομάτα, cheddar, μπέικον, 
chipotle mayo και coleslaw είναι η ιδανική επιλογή για εσάς.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης τρία υπερ-χορταστικά 
sandwiches, με το The Exceptional (κεφτέδες σε ιταλική κόκ-
κινη σάλτσα, παρμεζάνα, gouda, cheddar και βουτυράτα κρεμ-
μύδια) να επικρατεί κατά κράτος. Και για να μην νομίζετε ότι θα 
καταφέρετε να αντισταθείτε στον πειρασμό, το The Spotted Pig 
διαθέτει και επιλογές σε hot dog: το ένα με ελληνικό χωριάτι-
κο λουκάνικο και το άλλο με ισπανικό chorizo. Αν έχετε παρέα 
στο σπίτι πάντως  προτιμήστε πιάτα που μπορείτε να τα μοιρα-
στείτε όπως τα buffalo chicken wings με sauce γιαουρτιού ή 
τα chicken nuggets με τη συνοδεία γλυκιάς sauce μουστάρ-
δας-μέλι. Τέλος, όσοι λατρεύετε τα γλυκά πείτε ναι στο λαχτα-
ριστό cheesecake με Νutella και μπισκότα Oreo ή στα πολύ 
comfort pancakes με Nutella και τριμμένα πτι-μπερ.

Παραγγελίες μέσω Wolt και e-food ή take away απευθείας από 
το The Underdog.
Ωράριο λειτουργίας: 
Τρίτη - Κυριακή, 13:00 - 22.30. Δευτέρα κλειστά. 
Ελάχιστη παραγγελία: € 6
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 6947 875603


