
     ια το Juju Bar Restaurant 
     σας έχω ξαναγράψει στο 
παρελθόν, με αφορμή το 
concept menu «Burgers & 
Cocktails», το οποίο φιλοξε-
νεί κάθε Πέμπτη. Αυτό που 
δεν είχα πει τότε, αλλά 
οφείλω να προσθέσω τώρα 
είναι το με πόσο ενθουσια-
σμό προσπαθούν οι άνθρω-
ποί του να το βγάλουν από 
την αυστηρότητα που διέπει 
ένα κλασικό εστιατόριο 
ξενοδοχείου, ξεκινώντας 
φυσικά από το διακοσμητικό του 
ύφος. Αυτή η θεατρική αύρα που 
συνδυάζει πολυτέλεια και μυστήριο, 
αρτ ντεκό αναφορές και υπερβολή 
είναι κάτι που με εντυπωσιάζει κάθε 
φορά, κάνοντάς με να ξεχνώ ότι 
βρίσκομαι στο larger than life 
Caravel, του ομίλου Διβάνη. Απλά 
περνάς την πόρτα, το λόμπι 
εξαφανίζεται και μπαίνεις σε ένα 
πάρτι, με μπρίο και αυθορμητισμό.

Αυτή τη γιορτινή διάθεση αποφάσι-
σαν να παρατείνουν λίγο παραπά-
νω δημιουργώντας ένα λαμπερό 
και αισιόδοξο event, καθώς η 

κινέζικη Πρωτοχρονιά πλησιάζει. Το 
ιδιαίτερο και πρωτότυπο Happy 
Chinese New Year party θα 
πραγματοποιηθεί στις 25 Ιανουαρί-
ου. Ειδικά για εκείνη την ημέρα και 
για την περίσταση, ο γνωστός σεφ 
Σάββας Ληχανίδης (που γενικά 
αρέσκεται στο να πειραματίζεται 
με το streetfood σε όρους fine 
dining) σχεδίασε ένα special 
εορταστικό μενού βασισμένο στον 
εξωτισμό της κινέζικης γευστικής 
κουλτούρας.

Τα πιάτα από τα οποία θα αποτε-
λείται είναι dumplings γαρίδας με 

λαχανικά και 
σάλτσα σόγιας, 
μοσχαράκι stir 
fried με φύλλα 
αρακά, σάλτσα 
Πεκίνου και ρύζι 
ατμού  και για το 
τέλος, μους 
σοκολάτας 
Illanka με άρωμα 
φρούτων του 
δάσους, μάνγκο 
και καρύδα. Η 
μουσική 

επένδυση της βραδιάς περιλαμβά-
νει live performance από την 
SHAYA κι όλα δείχνουν ότι το 2020, 
δηλαδή η χρονιά του Αρουραίου 
που ονομάζεται  Γκενγκ Ζι  ή το 
έτος 4712 ή 4713 (αν δεν με απατά 
η μνήμη μου) από τη βασιλεία του 
Κίτρινου Αυτοκράτορα, θα ξεκινή-
σει εντυπωσιακά. 

Juju Bar & Restaurant: 
Divani Caravel, Λ.Βασιλέως 
Αλεξάνδρου 2, Αθήνα
Τηλέφωνο κρατήσεων: 
210-7207000
Κόστος 60€ ανά άτομο
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Ψάχνετε ευκαιρία για γιορτή;
Πάρτι για την Κινέζικη Πρωτοχρονιά στο Juju
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Σάββας Ληχανίδης




