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Χαμηλά στην Εμμανουήλ Μπενάκη το Fabrica de Vino, ήδη 
από το 2011,  τραβούσε σαν μαγνήτης τους απανταχού οινόφι-
λους, αλλά και όσους  ξεμπέρδευαν με το γραφείο και ήθελαν 
να χαλαρώσουν με ένα ποτήρι κρασί, με αποτέλεσμα συχνά τα 
απογεύματα να είναι ασφυκτικά γεμάτο. Στο σκοτεινό, industrial  
εσωτερικό του εγώ προσωπικά έμαθα πολλά για τα κρασιά από 
κάθε γωνιά της Ελλάδας, οπότε καταλαβαίνετε ότι το εν λόγω 
wine bar κατέχει μια σπουδαία θέση στην καρδιά μου.

Χάρηκα πολύ που πλέον, αφού έκλεισε τον κύκλο του στο ιστο-
ρικό κέντρο  αποφάσισε να κάνει το νέο του βήμα και να μετα-
κομίσει στην πολυπολιτισμική και ιστορική ταυτόχρονα  Φωκί-
ωνος Νέγρη, διατηρώντας  κάτι  από το παλιό του στυλ, δηλαδή 
τη μεγάλη μπάρα του γύρω από την οποία γράφτηκαν σπου-
δαίες ιστορίες οινοποσίας.  Κατά τα άλλα όμως απέκτησε ένα 
ευρύχωρο καθιστικό και τραπεζάκια έξω στον πεζόδρομο και 
σερβίρει και καφέ, μιας και ανοίγει πια από το πρωί. Κι όπως 
καταλαβαίνεται άλλαξε λίγο και το όνομά του. Το Fabrica Cafe 
(de) Vino, φιλοδοξεί να συνεχίσει την ιστορία που ξεκίνησε από 
το 2011,όχι μόνο φιλοξενώντας στη λίστα του  πάνω από 300 ετι-
κέτες από τον ελληνικό αμπελώνα, αλλά προτείνοντας γευστικά  
tapas και σαλάτες ως συνοδευτικό. Εννοείται ότι δεν σερβίρει 
και τον καφέ ξεροσφύρι: κέικ, cookies και σπιτική τυρόπιτα 
παίζουν καθημερινά ως επιλογές, ενώ από ότι έμαθα σύντομα 
έκανε την εμφάνισή του και το μενού για brunch, με αυγά σε δι-
άφορες παραλλαγές, καθώς και γλυκές προτάσεις, τα οποία θα 
σερβίρονται σε πρώτη φάση από Παρασκευή έως Κυριακή. Και 
μια πληροφορία που αφορά κυρίως τους λάτρεις του κρασιού: 
στο Fabrica Cafe (de) Vino σχεδιάζουν να εμπλουτίσουν τον κα-
τάλογο των κρασιών και με επιλογές από τον διεθνή αμπελώνα. 
Αυτό που εύχομαι πάντως είναι η νέα Fabrica να διατηρήσει τον 
οινικό προσανατολισμό του, χωρίς να επηρεαστεί από το άνοιγ-
μα των επιλογών και του πελατολογίου, που κακά τα ψέματα, 
επιβάλλεται πια προκειμένου να επιβιώσει μια επιχείρηση στις 
τρέχουσες συνθήκες. Και κάτι μου λέει ότι θα τα καταφέρει.

Fabrica Cafe (de) Vino Φωκίωνος Νέγρη 57, Κυψέλη, Αθήνα, 
Τ. 210-86.68.775
Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά 9:00-00:00


