
Όταν ο Δημήτρης Λίτινας 
άνοιξε (πριν πέντε χρόνια, 
αν δεν με απατά η μνήμη 
μου) το «Θα σε Κάνω Βα-

σίλισσα» μάζεψε εύκολα όλο το κοινό που 
εκτιμούσε τις προσεγμένες προτάσεις  
από τον κόσμο του κρασιού  σε συνδυα-
σμό με το καλό φαγητό. Δεν έλειπαν, επί-
σης και οι επιλογές σε τα στιβαρά απο-
στάγματα (κονιάκ, ρούμι και ουίσκι), για 
τους ψαγμένους λάτρεις των spirits. Η 
παλιά, ανακαινισμένη αποθήκη του ’30 
με την ξύλινη οροφή, αυτό το εντυπωσια-
κό πετρόχτιστο κτίριο που πήρε νέα πνοή 
με τις παρεμβάσεις του Kirios Kriton, 
επιδρούσε εξίσου θετικά με τη σειρά της 
στη δημιουργία κλίματος ευ-
φορίας και χαλάρωσης κι έτσι 
οι παρέες επέλεγαν ξανά και 
ξανά αυτό το ιδιαίτερο wine 
bar, δίνοντάς του κομμάτι από 
τη δική τους αύρα. Η πανδη-
μία όμως έκανε τα πράγματα 
δύσκολα για όλους

Στην μετά κορωνοϊού επο-
χή, θέλοντας να δώσει ενεργά 
το παρόν στη ζωή αυτής της 
πόλης, το Θα σε Κάνω Βασί-
λισσα ανοίγει ξανά τις πόρτες 
του, αποφασίζοντας να μείνει 
στην Αθήνα για  όλο το κα-

λοκαίρι. Αλλά αυτή τη φορά βλέπει τις 
λίστες του αλλιώς: εκτός από την λίστα 
με τα  κρασιά κι εκείνη με τα  premium 
spirits,  θα έχουν και κατάλογο με 
cocktails που έχει επιμεληθεί ο mixologist 
Περικλής Λιατόπουλος, της ομάδας 
Barphilosophy. Το μενού έχει σχεδιάσει ο 
chef Σπύρος Κοντός, ο οποίος προτείνει  
το σουβλάκι… αλλιώς. Εδώ, λοιπόν, θα 
βρείτε  το γνωστό έδεσμα σε χοιρινό, μο-
σχάρι, κοτόπουλο, τόνο και λαχανικά, με 
διάφορες μαρινάδες, σάλτσες και συνο-
δευτικά,  που συνδυάζονται άψογα με ότι 
επιλέξετε να πιείτε. Δε λείπουν, επίσης, 
τα fish & chips και οι γαρίδες σε πικάντικη 
τεμπούρα, πιάτα με street food ταυτότη-

τα, ικανά να συμπληρώσουν ιδανικά την 
κάρτα φαγητού ενός μπαρ το οποίο σέβε-
ται τον εαυτό του.

Τις πάντα ψαγμένες μουσικές επιλογές 
του  Θα σε Κάνω Βασίλισσα συμπλη-
ρώνουν φέτος πολλές νέες συνεργασίες 
με γνωστούς μουσικούς παραγωγούς, 
συναντήσεις που υπόσχονται να στρογ-
γυλέψουν το γεμάτο περίεργες γωνίες 
καλοκαίρι. Το πιο σημαντικό από όλα 
είναι ότι όλα τα παραπάνω μπορείτε να 
τα απολαύσετε έξω στον  μεγάλο χώρο, 
μπροστά στην Ιερά Οδό. Η ομάδα του 
Θα Σε Κάνω Βασίλισσα δεν υπόσχε-
ται να φέρει θάλασσα, ούτε παραδείσια 
πουλιά, αλλά είναι πολύ χαρούμενη για 

τις καταπληκτικές αιωνόβιες 
ελιές, που φύτεψε πρόσφατα 
ο Δήμος Αθηναίων στα τε-
ράστια παρτέρια.  Εκεί ανυ-
πομονούν να σας δεχτούν. 
Κι όπως λέει ο Δημήτρης 
Λίτινας «Άλλωστε αυτό δεν περι-
μέναμε όλοι στην καραντίνα;  Ότι 
θα έρθει το Ελληνικό Καλοκαίρι 
και θα τα ξεπεράσουμε όλα. Άντε 
να δούμε…».
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