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By Γιώτα Παναγιώτου

«Love Me Tender»

Ραντεβού στο Βαρούλκο Seaside στις 14 Φεβρουαρίου

Μ

πορεί να θεωρείτε την ημέρα
του Αγίου Βαλεντίνου κλισέ
και την εν λόγω γιορτή εμπορική εκμετάλλευση (και έχετε δίκιο), αλλά
δεν μπορείτε να διαφωνήσετε με το
γεγονός ότι ο έρωτας περνά από το
στομάχι. Αν ανήκετε σε αυτούς που
δεν έχουν ακόμη αποφασίσει πως
θα την περάσουν και τυχαίνει να είστε ταυτόχρονα και λάτρεις της γαστρονομίας, σας ενημερώνω ότι το
Varoulko Seaside ετοιμάζεται να
υποδέχεται την ημέρα με ένα μενού αφιερωμένο στη γιορτή των
ερωτευμένων, το οποίο θα συμβάλλει στο να ζήσετε μια υπέροχη αισθαντική εμπειρία.
Η ατμοσφαιρική σάλα του Βαρούλκου, η ειδυλλιακή θέα στη μαρίνα
του Μικρολίμανου και οι εμπνευσμένες γεύσεις θα συνθέσουν το
ιδανικό σκηνικό, για ένα μοναδικό
γιορτινό δείπνο. Το μενού της βραδιάς με τίτλο «Love Me Tender» θα
ξεκινήσει με ένα ανατρεπτικό καλωσόρισμα- έκπληξη που θα αποτελέσει την αρχή για ένα υπέροχο γευστικό παιχνίδι.

Θα ακολουθήσει το
πρώτο πιάτο, μια ντελικάτη και ισορροπημένη σούπα κολοκύθας με γαρίδες και λάδι κολοκυθόσπορου
και στη συνέχεια θα
έρθει στο τραπέζι σας
η επόμενη πρόταση:
καβούρι σε τραγανό
μπριός με βασιλικό και κρέμα αβοκάντο. Κατόπιν σειρά θα έχουν οι
ταλιατέλες σουπιάς με μους καπνιστής πανσέτας, τρίμμα κρόκου και
κονσομέ σουπιάς, ενώ για κυρίως
πιάτο θα σερβιριστεί χριστόψαρο
με φρέγκολα και κρέμα παντζάρι.
Το εξαιρετικό επιδόρπιο, φτιαγμένο
ειδικά για τις 14 Φεβρουαρίου, θα
είναι μια αισθησιακή crémeux σοκολάτας, με σαμπλέ breton, μους
gianduja και σορμπέ από κόκκινα
φρούτα.
Όσοι επιθυμούν να συνοδεύσουν το
δείπνο τους με live μουσική, μπορούν να επιλέξουν αντί για το κάτω
κομμάτι του εστιατορίου τη σάλα

Varoulko «Panorama» (στο δεύτερο
όροφο του κτηρίου, πάνω από τον
δρόμο) όπου ο τενόρος Σταύρος Σαλαμπασόπουλος θα ερμηνεύσει, συνοδεία πιάνου, αγαπημένα ερωτικά
τραγούδια με ρεπερτόριο που θα ξεκινά από τον Φρανκ Σινάτρα και θα
φτάνει μέχρι τον Μάνο Χατζιδάκι και
τον Μίμη Πλέσσα, δημιουργώντας
μια μουσική παράσταση κομμένη
και ραμμένη για τη γιορτή του Αγίου
Βαλεντίνου. All you need is love!
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