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Διακρίσεις, αλλά και fine dining επιλογές εν μέσω lock down

La Suite Lounge

Matsuhisa

Baba au Rum

The Clumsies

Μόλις περάσαμε το τρίτο 24ωρο σε καραντίνα, αλλά δεν μας
παίρνει από κάτω. Στα καλά νέα της μέρας, λοιπόν, περιλαμβάνονται οι διεθνείς διακρίσεις δύο αγαπημένων ελληνικών μπαρ.
Το The Clumsies αναδείχθηκε στην 3η θέση της λίστας με τα 50
καλύτερα μπαρ του κόσμου (World’s 50 Best Bars), ανεβαίνοντας τρία σκαλιά πιο πάνω από ότι πέρσι, ενώ το εξίσου καλό
Baba au Rum φέτος βρίσκεται στην 31η θέση. Κι αυτές οι διακρίσεις δεν είναι τυχαίες. Η επίμονη δουλειά που γίνεται έχει
σαν αποτέλεσμα υψηλών προδιαγραφών κοκτέιλ, τα οποία συναγωνίζονται επάξια τα αντίστοιχα βραβευμένων μπαρ του εξωτερικού και επιβεβαιώνει ότι η Αθήνα δεν έχει να επιδείξει μόνο
ιστορία και πολιτισμό. Μένει τώρα να τιθασευτεί η διάδοση του
Covid-19 για να απολαύσουμε αυτά τα σπουδαία μπαρ από κοντά, όπως τους αξίζει. Να προσθέσω μόνο ότι στη διαδικτυακή,
λόγω συνθηκών, απονομή του World’s 50 Best Bars τη δεύτερη
θέση κατέκτησε το φημισμένο Dante της Νέας Υόρκης, ενώ η
πρωτιά ανήκει στο Connaught Βar του Λονδίνου.
Για όσο χρονικό διάστημα μείνουμε στο σπίτι πάντως, δε χρειάζεται να κάνουμε συμβιβασμούς στην ποιότητα του φαγητού
που επιθυμούμε. Για τους λάτρεις του fine dining το Matsuhisa
Athens λανσάρει ένα νέο είδος premium delivery (www.matsuhisaathens.com). Αυτή τη φορά, λοιπόν, έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε τα πιάτα του διάσημου Nobuyuki Matsuhisa,
κατά κόσμον Mr. Nobu, από την άνεση του σπιτιού σας. Εσείς
το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο website του

εστιατορίου και να επιλέξετε τις γεύσεις που σας αρέσουν από
το ειδικά διαμορφωμένο μενού. Ο φημισμένος black cod και
τα ωραιότερα sushi rolls που έχετε δοκιμάσει ποτέ, μαζί με
signature cocktails από το Umi Bar θα έρθουν στην πόρτα σας
σε πολυτελή οχήματα της BMW (αποκλειστική συνεργασία με τη
Σπανός ΑΕ), χαρίζοντάς σας το glamour που δε θέλετε να στερηθείτε.
Στο ίδιο μήκος κύματος αποφάσισε να κινηθεί και το εξίσου
πολυτελές St. George Lycabettus, που έχει προνοήσει να κάνει
delivery το μενού του εστιατορίου La Suite Lounge. Γι αυτό τον
σκοπό αξιοποιεί την υπηρεσία e-food (www.e-food.gr/delivery/kolonaki/la-suite-restaurant), μέσω της οποίας θα διανέμονται oi ενδιαφέρουσες γευστικές προτάσεις που έχει ετοιμάσει ο executive chef Βασίλης Μήλιος. Μπορείτε να διαλέξετε, για
παράδειγμα, την Aromatic Greek salad, ζυμαρικά ή burgers,
ενώ έχετε στη διάθεσή σας το εξειδικευμένο Poke menu που
περιλαμβάνει χορταστικά poke bowls με γαρίδα, κοτόπουλο,
σολομό, αλλά και μια vegan πρόταση.
Κάθε μέρα μαθαίνω και κάτι νέο κι από ότι φαίνεται, έπεται συνέχεια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή τη φορά, τα πράγματα δε
θα είναι το ίδιο όπως τον περασμένο Μάρτιο - η εστίαση προσαρμόζεται σταδιακά στην κατάσταση κι αυτό το γεγονός είναι
από μόνο του αρκετά ελπιδοφόρο.

