
To εστιατόριο HYTRA 
Restaurant & Bar στον τελευ-
ταίο όροφο της Στέγης Τεχνών 
και Γραμμάτων είναι συνώνυμο 

της σύγχρονης κοσμοπολίτικης κουζίνας 
που βασίζεται στις  ελληνικές πρώτες ύλες 
και στους ευρηματικούς συνδυασμούς.  

Προσαρμοσμένη απόλυτα στις νέες 
συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, η  
HYTRA εναρμονίζεται επιτυχημένα με 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα και με τη βο-
ήθεια σύγχρονου εξοπλισμού προσφέρει 
τη δυνατότητα φιλοξενίας σε ένα ασφα-
λές και ήρεμο περιβάλλον με τη γνωστή, 
ανυπέρβλητη θέα.

Ταυτόχρονα, όμως κατανοώντας τις 
ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που έχουν 
διαμορφωθεί από τον κοινωνικό και οικο-
νομικό αντίκτυπο της πανδημίας, επιθυμεί 
να προσφέρει σε όσο το δυνατόν μεγα-
λύτερο κοινό την «εμπειρία HYTRA» 

διατηρώντας τον χαρακτήρα που την 
ανέδειξε ως έναν από τους κορυφαίους 
γαστρονομικούς προορισμούς με την ίδια 
ποιότητα υπηρεσιών για όλους παρέχο-
ντας μια προσιτή, άνετη και ασφαλή φι-
λοξενία.

Ο επισκέπτης της HYTRA, λοιπόν,  
μπορεί να επιλέξει την εμπειρία που επι-
θυμεί ανάλογα με τη διάθεσή του καθώς 
το πλάνο φιλοξενίας περιλαμβάνει 3 δια-
φορετικά επίπεδα απόλαυσης.

Το πρώτο επίπεδο, αφορά στους λά-
τρεις της υψηλής γαστρονομίας. Για αυ-
τούς ο  σεφ της HYTRA, Τάσος Μαντής, 
παρουσιάζει την κάρτα Gourmet,  η οποία 
μυεί τον επισκέπτη στη σύγχρονη ελληνι-
κή κουζίνα που βασίζεται στην αγνή πρώ-
τη ύλη τηρώντας τις αρχές της αειφορίας 
και της μείωσης του food waste. Τα με-
νού γευσιγνωσίας αποτελούν μέρος της 
εμπειρίας αυτής όπου το φαγητό περικλεί-
ει τις πρωτογενείς γεύσεις της ελληνικής 
γης. Η HYTRA κατανοώντας πλήρως 
την έντονη συναισθηματική πίεση που 
δημιούργησε η πολύμηνη απομόνωση, 
με μια προσπάθεια να συνεισφέρει ουσια-
στικά στην αποφόρτιση των επισκεπτών, 
προσφέρει την επιλογή «ΜΑΖΙ», και τους 
καλεί να δειπνήσουν με την παρέα τους 
σε ένα άνετο και ασφαλές περιβάλλον, 
προσφέροντας το ένα μενού σε κάθε πα-
ρέα των 4 ατόμων που θα επιλέξει τα με-
νού γευσιγνωσίας.

Στο δεύτερο επίπεδο, με πιο casual διά-
θεση, ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει 
την εμπειρία «ΑΠΛΑ», δηλαδή συνο-

δευτικά πιάτα με χαρακτήρα street food, 
πάντα όμως υψηλής ποιότητας  και με την 
υπογραφή του σεφ Τάσου Μαντή.

Τέλος, το μπαρ της HYTRA αποτελεί 
έναν ακόμη προορισμό για όσους επιθυ-
μούν να απολαύσουν το ποτό τους σε μια 
από τις πιο όμορφες ταράτσες της Αθή-
νας με θέα τον Ιερό Βράχο της Ακρόπο-
λης και τον Λυκαβηττό. Η νέα κάρτα των 
κοκτέιλ, βασίζεται σε μια σειρά ελληνικών 
αποσταγμάτων και γεύσεων που ο επι-
σκέπτης μπορεί να 
απολαύσει αυτό-
νομα ή σε συνδυ-
ασμό με τα μενού 
Gourmet και το 
ΑΠΛΑ street food.

HYTRA
Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών, 
Λεωφ. Συγγρού 
107-109, 
Νέος Κόσμος
Tηλ: 217-70.71.118

T H E  T R E N D L E T T E R

Καλοκαίρι στην Αθήνα
H HYTRA επιστρέφει!
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Τhe Albion
Η Grecotel ανακοινώνει το άνοιγμα επιπλέον 10 ξενοδοχείων


