
       o Canteen, το γνώρισα πριν 
       μερικά χρόνια  μια βροχερή, 
γκρίζα Τετάρτη  όταν οι φίλοι μου 
εκεί επιχείρησαν να μου φτιάξουν τη 
μουντή  διάθεση με ένα brunch. Τότε 
έμαθα  πως ο λόγος της δημοφιλίας 
του ήταν αυτό το ιδιαίτερο γεύμα, το 
οποίο δεν το σερβίρουν μόνο τα 
σαββατοκύριακα, αλλά και τις 
καθημερινές από το πρωί μέχρι αργά 
το απόγευμα. Γενικά μιλώντας 
πάντως, το all day εστιατόριο 
Canteen, σε απόσταση αναπνοής 
από το Λευκό Πύργο, σε κερδίζει 
εύκολα όχι μόνο με τα comfort πιάτα 
του, αλλά και με την προσεγμένη 
urban αισθητική του και την 
απροσποίητη feel-good διάθεση του.

Από τότε πολλά βήματα έγιναν - 
κυρίως σε ότι αφορά στον εμπλου-
τισμό της  λίστας κρασιών και στον 
τομέα του επιτυχημένου wine and 
food pairing- και εξαιτίας τους το 
Canteen περνά σε ένα άλλο 
γαστρονομικό επίπεδο. Φέτος, 
λοιπόν, αποφάσισε να διοργανώσει 
ένα από τα σημαντικότερα food 
events της πόλης: κάθε μήνα, 
αρχής γενομένης από αυτόν τον 

Φεβρουάριο, θα καλεί έναν 
επιδραστικό Έλληνα σεφ και θα 
του παραχωρεί την κουζίνα του για 
ένα μόνο βράδυ.

Η αρχή γίνεται με τον βραβευμένο 
σεφ Γκίκα Ξενάκη του γνωστού 

αθηναϊκού εστιατορίου Aleria την 
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου. Κατόπιν 
τον Μάρτιο και τον Απρίλιο 
αντίστοιχα ακολουθούν οι Γιάννης 
Κιόρογλου από το  “La Guerite” 
στις Κάννες  και Παύλος Κυριάκης - 
“The Zillers” (Αθήνα)  και 
“Andronis” (Σαντορίνη).

Έπειτα, σειρά παίρνουν οι σεφ 
Άνταμ Κόντοβας - “Astarte Suites” 
(Σαντορίνη), Δήμος Μπαλόπουλος - 
“ΦΒΚ” και “Frater & Soror” (Αθήνα), 
Ηλίας Σκουλάς - “YeChef” (Αθήνα), 
Γιάννης Παρίκος - “Varoulko” 
(Αθήνα), Βασίλης Μουρατίδης - 
“Squirrel” (Χαλκιδική), Θοδωρής 
Παπανικολάου - “Σελήνη” (Σαντορί-
νη) και Μιχάλης Νουρλόγλου - 
“Premiere” (InterContinental 
Athens). Αν βρεθείτε στη Θεσσαλο-
νίκη κάποια από αυτές τις βραδιές, 
σπεύσατε. Οι καλεσμένοι θα είναι 
λίγοι και εκλεκτοί.

Το γαστρονομικό φεστιβάλ στο 
Canteen διοργανώνεται σε 
συνεργασία με τη Square22.
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Τα καλά νέα έρχονται από τον βορά
Γαστρονομικό Φεστιβάλ στο θεσσαλονικιώτικο Canteen
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