
          έχρι πριν λίγο καιρό η 
           λεωφόρος Μεσογείων δεν 
είχε κάτι ουσιαστικό να μας πει, 
εκτός ίσως από την κίνηση. 
Σταδιακά όμως διάφορα καφέ 
και εστιατόρια έκαναν την 
εμφάνισή τους κι ανάμεσα σε 
αυτά το ιταλικό Aperio Cucina & 
Vino, στον Χολαργό.

Το εν λόγω εστιατόριο θα σας 
εντυπωσιάσει αρχικά  με την 
κομψή διακόσμησή του, την 
οποία επιμελήθηκαν οι Nine 
Design. Ξύλο παντού και μια 
φρεσκάδα από την εξοχή της 
Τοσκάνης, η οποία κατορθώνει 
να μην πέσει στην παγίδα του 
ρουστίκ, συνδυάζονται άψογα 
με τα industrial στοιχεία και μια 
ομολογουμένως ρετρό διάθεση. 

Ο χώρος χωρίζεται σε δύο 
επίπεδα, με το ισόγειο να 
αποτελεί την κυρίως σάλα που 
φιλοξενεί και τον ξυλόφουρνο, 

ενώ υπάρχει κι ένα πολύ cozy 
πατάρι, πιο πριβέ, το οποίο 
θυμίζει εσωτερικό ιταλικής 
αγροικίας.
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Πίσω από τη δημιουργία του 
Aperio Cucina & Vino βρίσκεται  
η ομάδα των δημοφιλών Big 
Spoon και White Spoon, καθώς 
και ο Δημήτρης Οικονόμου, ενώ 
το μενού που έχει επιμεληθεί ο 
Κώστας Καρακώστας, εκτελεί ο 
Συριανός στην καταγωγή Αλοϊσι-
ος Βουτσίνος. Οι προτάσεις 
στέκουν το ίδιο καλά τόσο το 
πρωί, όσο και το βράδυ και 
περιλαμβάνουν αρκετές επιλογές 
σε πίτσα και ζυμαρικά. Βρήκα 
πολύ νόστιμη τη σαλάτα με 
μπρόκολο, γλυκοπατάτα, 
cranberries, τραγανό μπέικον και 
σος γιαουρτιού, που από μόνη 
της θα μπορούσε να αποτελέσει 
ένα γεύμα και ενδιαφέρουσες 
την κλασική πίτσα Margherita, 
καθώς και την Bianca, με μοτσα-
ρέλα, σκόρδο, μανιτάρια και λάδι 
τρούφας. Δεν θα σας απογοητεύ-
σουν, επίσης, οι μεστές παπαρ-
δέλες ala norcina με μανιτάρια 
πορτσίνι, λουκάνικο, τοματίνια 
και κρέμα τρούφας. Σας συμβου-
λεύω πάντως να κρατήσετε χώρο 

για την so posh πίτσα επιδόρπιο 
με λευκή σοκολάτα, κόκκινα 
μούρα και marshmallows- όσο κι 
αν ακούγεται απίθανος συνδυα-
σμός, είμαι βέβαιη ότι θα σας 
ενθουσιάσει.

Η λίστα των κρασιών  αποτελεί-
ται σοφά από ελληνικές και 
ιταλικές ετικέτες, διαθέτουν μια 

λίστα με κοκτέιλς και σερβίρουν 
brunch με ιταλικές γεύσεις κάθε 
Σάββατο και Κυριακή 
(10:00-14:00)- δεν τους ρώτησα, 
αλλά ελπίζω να σερβίρουν και 
τότε τη γλυκιά πίτσα όνειρο.  

Aperio Cucina & Vino, 
Λεωφόρος Μεσογείων 258, 
Χολαργός, τηλ. 210-65.42.002
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