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Μέσα καλοκαιριού στη Γλυφάδα, στην καρδιά του εμπορικού 
της κέντρου, άνοιξε ένα μπαρ που απέχει πολύ από τη φιλο-
σοφία των υπολοίπων της παραλιακής ζώνης. Για να πούμε τα 
πράγματα με το όνομά τους και για να μη μασάμε τα λόγια μας:  
πρόκειται για ένα άλλου επιπέδου spot - όσοι κατοικούν στα νό-
τια όπως εγώ, καταλαβαίνουν  τι εννοώ. O λόγος, φυσικά για το 
Mr. Fox της οδού Λαοδίκης.

Με ένα και μόνο πέρασμα, θα καταλάβετε πολλά. Δεν είναι μόνο 
το άκρως λονδρέζικο στυλ που κερδίζει τις εντυπώσεις με την 
πρώτη ματιά. Εννοείται ότι θα εντυπωσιαστείτε από την προσεγ-
μένη επίπλωση, την επιβλητική σκάλα και τα αντίγραφα έργων 
τέχνης που κοσμούν τους τοίχους, δίνοντας την αίσθηση ότι έχε-
τε διακτινιστεί στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό που θα κλέψει την 
καρδιά σας είναι η λίστα των cocktails και η σοβαρότητα με την 
οποία προσεγγίζεται το θέμα «ποτό».

Ας πάρουμε τα πράγματα όμως από την αρχή: τo Mr. Fox, «παι-
δί» των Πάνου Κανατσούλη, Άρη Δούκα, Λευτέρη Κεφαλά, 
Άγγελου Τριάντη και Martin Hazell είναι ένα all day bar που 
ανοίγει νωρίς το πρωί, σερβίροντας προσεγμένους καφέδες της 
εταιρείας taf, αλλά και χορταστικό brunch (πείτε απερίφραστα 
ναι στα αυγά Shakshuka, με κρέμα από καπνιστή πιπεριά, κομ-
μάτια από χαλούμι και δυόσμο, αλλά και στο  Egg In A Dough, 
ένα αβγό βυθισμένο σε αφράτη ζύμη, με προσούτο και λιωμένο 
τυρί). Αυτά, αν σας βγάλει ο δρόμος σας εκεί νωρίς. Γιατί εγώ 
προτείνω να το επισκεφτείτε το βράδυ και να ξεμυαλιστείτε με 
την Great Paloma με την έντονη, καπνιστή προσωπικότητα, το 
Casino Royale, ένα πραγματικά απρόσμενο Americano και το 
Another Highball που σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει, καθώς 
θα σας φέρει στη μύτη και στο στόμα αρώματα και γεύσεις από 
σύκο, κατσικίσιο τυρί και μέλι. Σταρ του μενού, για μένα όμως  
παραμένει σταθερά το Foxy-groni, με την απίστευτη πολυπλο-
κότητα, την οποία χρωστά στο  blend από ξύδι,  παντζάρι και 
πιπέρι Σετσουάν. Ναι, καλά μαντέψατε όλος ο κατάλογος, με τον 
χαρακτηριστικό τίτλο «The New Rebels», βασίζεται σε κλασι-
κές συνταγές που έχουν υποστεί τις νεωτερικές παρεμβάσεις 
του πολυβραβευμένου bartender Πάνου Κανατσούλη (νικητής 
του World Class Greece 2017 σας θυμίζω), δηλαδή διαδικασίες 
όπως οι  ζυμώσεις, οι επαναποστάξεις και η παρασκευή δια-
φόρων χειροποίητων ειδών σόδας. Εξυπακούεται φυσικά ότι τα 
bits & bites σιγοντάρουν έξυπνα κάθε επιλογή σε ποτό, αν και 
δεν είμαι σίγουρη ότι θα θέλετε να τα μοιραστείτε.

Δεν σας κρύβω ότι η νέα αυτή, ατμοσφαιρική αλεποφωλιά που 
παίζει με τόλμη ένα μείγμα από motown, soul και new disco 
μουσικές με έχει εντυπωσιάσει, γιατί δεν αποτελεί δείγμα του 
μια από τα ίδια. Σκέφτομαι ότι  πέρα από τα άψογα cocktails ίσως 
φταίνε το άφθονο, απαλό βελούδο, οι εκατοντάδες πίνακες  κι η 
διάχυτη αριστοκρατικότητα του Mr. Fox που θέλω να το χαζεύω 
συνέχεια. Πιθανόν η εξήγηση να είναι πιο απλή βέβαια. Μάλλον 
μου υπενθυμίζει πόσο απαραίτητη είναι στη ζωή η ομορφιά. 
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