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Δεν μπορεί να μην το έχετε προσέξει όσοι κινείστε 
στα πέριξ του κέντρου. Αυτό το γωνιακό εστιατό-
ριο/ καφέ-μπαρ με τα ιδιαίτερα διακοσμητικά αντι-
κείμενα στη βιτρίνα, στη συμβολή των ο δ ώ ν 

Κολοκοτρώνη και Νικίου, έχει σίγουρα αιχμαλωτί-
σει το βλέμμα σας έστω και για λίγο, καθώς μοιάζει 
να είναι συνεχώς λουσμένο στο φως. Πρόκειται 
για ένα καλαίσθητο σποτ γεύσης που «ακούει» 
στο όνομα Σχεδία Ηome  και απλώνεται στο ισό-
γειο του σπιτιού της Σχεδίας, η οποία  βρήκε τη 
μόνιμη έδρα της σε αυτό το ιστορικό κτήριο του 
1870 πριν λίγο καιρό.

Έχοντας μίνιμαλ και ταυτόχρονα ρετρό αισθητι-
κή, δεν αποτελεί απλά ένα πρότζεκτ με σκοπό 
να δημιουργηθούν  ευκαιρίες και νέες θέσεις ερ-
γασίας για εκείνους τους ανθρώπους που έχουν 
απόλυτη ανάγκη αυτή τη δυνατότητα. Είναι 
ένας θαυμάσιος χώρος για φαγητό, ποτό και 
χαλαρή κουβεντούλα μετά τη δουλειά, με θε-
τική ενέργεια και κουλ αύρα.

Το μενού στο Σχεδία- Home έχει επιμεληθεί ο αγαπημένος 
σεφ Λευτέρης Λαζάρου, ενώ ο συνεργάτης του, Γιάννης 
Υφαντίδης, έχει εκπαιδεύσει με φροντίδα τους ανθρώπους 
της «Σχεδίας», οι οποίοι μαγειρεύουν στην κουζίνα -πάντα 

με την εποπτεία επαγγελματιών του χώ-
ρου.
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Τιμή συνδρομής: 300€ +Φ.Π.Α. / έτος

Βαλαωρίτου 9, 106 71 Κολωνάκι

Τηλ.: 210 363 4061

Πληροφορίες: sales@notice.gr

Δελτία τύπου: media@notice.gr

Εκδότης - Διευθυντής: Νεκτάριος Β. Νώτης

Διευθυντής Σύνταξης: Μάκης Αποστόλου

Σύμβουλος Έκδοσης: Γιώργος Αλοίμονος

Εμπορική Διεύθυνση: Κλαίρη Στυλιαρά

Διεύθυνση Λειτουργίας: Εύα Τσιώνη

Digital Art Director: Νικόλας Αθανασιάδης

 IT Support:
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Επιλέξτε για πρωινό τη φρουτάλια Άνδρου, με μο-
σχαρίσιο λουκάνικο, πατάτες και δυόσμο ή το κου-
λούρι Θεσσαλονίκης με μαλακή φέτα, γραβιέρα και 
γαλοπούλα κι αν θέλετε μεσημεριανό ξεκινήστε από 
το ψητό τυρί σαχάνι με κρούστα από σουσάμι και 
μαρμελάδα ντομάτας για να περάσετε σε μια μυρω-
δάτη σούπα κολοκύθας με άρωμα πορτοκαλιού ή μια 
πιο πληθωρική κρεατόσουπα. Βρήκα εξαιρετική τη 
ζεστή σαλάτα με σταμναγκάθι, ντοματίνια και τσα-
λαφούτι και ενδιαφέροντα τα ανάλαφρα κεφτεδάκια 
από βιολογικό κιμά κοτόπουλου με πουρέ γλυκοπα-
τάτας. Δοκίμασα επίσης τις ολόσωστα ψημένες και 
σβησμένες με ούζο γαρίδες, τις οποίες σερβίρουν με 
μουστάρδα αρωματισμένη από μανταρίνι και βινε-
γκρέτ χαρουπιού και από το προσεγμένο Σαρακο-
στιανό μενού τα νόστιμα λεμονάτα καλαμαράκια, 
με φάβα. Από το μενού των cocktails, το οποίο έχει 
επιμεληθεί ο bartender Πέτρος Μυτιληναίος, διάλε-
ξα μια ελληνοπρεπή sangria που μοσχοβολούσε τρι-
αντάφυλλο, ενώ φρόντισα να δοκιμάσω στο τέλος, 
για επιδόρπιο, τον γεμιστό με κρέμα κάστανο κορμό.

Εδώ, πέρα από το φαγητό, θα έρθετε για να πιείτε 
τον καφέ σας (π.χ. έναν καλοφτιαγμένο flat white), να 
απολαύσετε το  smoothie σας από φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά (προσωπικά προτιμώ αυτό που περιέχει 
μάνγκο, ανανά, χαλβά και χυμό πορτοκάλι) και για 
να αγοράσετε δωράκια είτε για τον δικό σας χώρο 
είτε για τα αγαπημένα σας πρόσωπα- φανταστικά εί-
ναι τα μπωλ ή τα πορτατίφ από ανακυκλωμένο χαρτί 
και τα μπρελόκ. Πριν φύγετε ρίξτε μια ματιά στην 
οροφή: 46  σπιτάκια κρέμονται ως φωτιστικά από το 
ταβάνι, ένα για κάθε άστεγο που η Σχεδία βοήθησε 
να φύγει από τον δρόμο. Στην προσπάθειά της να 
προστεθεί άλλο ένα συμβάλατε μόλις κι εσείς.
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