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Έχοντας ως δεδομένο πλέον ότι η κατάσταση στην εστίαση δε θα 
αλλάξει σύντομα, παρατηρώ ότι μας γίνεται πλέον καθημερινή 
συνήθεια το delivery και το take away κι όχι μόνο σε προϊόντα 
όπως ο καφές για παράδειγμα.

Προσωπικά, ως κάτοικος των νοτίων προαστίων έχω το προνό-
μιο να απολαμβάνω τις υπηρεσίες του Vibo bistrot (Γρ. Λαμπρά-
κη 16, Γλυφάδα, 210-89.48.202) που αγαπά το έμφαση το κρασί 
και τα aperitivi, συνεχίζει να προσφέρει  delivered υπηρεσίες με 
ασφάλεια και ευκολία. Τα παιδιά ξεκινούν από το πρωί με single 
origin καφέδες και healthy snacks, αλλά εγώ αγαπώ το lunch 
break τους με εκείνη τη  μοναδική λαδένια-πίτσα με ζύμη ολι-
κής άλεσης από σιτάρι ζέας, σπιτική σάλτσα ντομάτας και μπρε-
ζάολα τετράμηνης ωρίμασης παρέα με εκείνη την ολόφρεσκη 
σαλάτα με φακές πορτοκάλι, σολομοπέστροφα και κρίταμο. Το 
καλύτερο βέβαια, σύμφωνα την αναγκαστικά ολιγομελή παρέα 
μου αυτόν τον καιρό, είναι το ότι μπορείς να παραγγείλεις ένα 
πλατώ από εκλεκτά τυριά και αλλαντικά μαζί με τη φιάλη κρα-
σί που σου προτείνει ο sommelier του Vibo. Πέρα από το πιο 
σβέλτο take away της Γλυφάδας  οι παραγγελίες φτάνουν  στο 
σπίτι μέσω @efood.gr και @boxfood.gr.

Πολύ ενδιαφέρον βρήκα, επίσης, το PS Luncheon ένα culinary 
project της ομάδας του Nolanverse (Nolan και Proveleggios). 
Το ανακάλυψα πριν λίγο καιρό στα social media, όταν το πα-
ρουσίασε ο Σωτήρης Κοντιζάς στο κοινό, παρέα με τα τρία του 
παιδιά. Το μενού είναι αποκλειστικά σχεδιασμένο για delivery, 

γεγονός που εξασφαλίζει ότι τίποτα δε θα φτάσει σε εμάς πα-
νιασμένο και ταλαιπωρημένο κι ότι κάθε πιάτο θα έχει την κο-
ρυφαία ποιότητα που θα απολαμβάναμε στα αγαπημένα μας 
εστιατόρια. Η γευστική εμπειρία (διότι περί αυτής πρόκειται) πε-
ριλαμβάνει χειροποίητα noodles, Do It Yourself kits (σε πίτσα, 
tacos και σούπερ θρεπτικό και υπερνόστιμο ράμεν), γιαπωνέ-
ζικο κάρι και καπνιστό κοτόπουλο, ενώ δε λείπουν τα limited 
edition κρασιά και τα cocktails. Λάτρεψα την  γκουρμέ πίτσα με 
miso sauce και λάδι τρούφας, καθώς και το taco με μοσχαρίσιο 
rib. Δε θα διστάσω, μάλιστα, να παραγγείλω ξανά το προζυμένιο 
ψωμάκι που ψήνεται σε μαντεμένιες γάστρες και επαγγελματικό 
φούρνο κι είναι ότι πιο εύπεπτο έχω δοκιμάσει ποτέ, αφράτο στο 
εσωτερικό και με τραγανή κρούστα απέξω. Για παραγγελίες θα 
χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα της Wolt.


