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       Παναγιώτου

Δεν υπάρχει, νομίζω κάποιος ο οποίος δε γνωρίζει 
ότι η Σπουδή είναι ο κορυφαίος γαστρονομικός προ-
ορισμός της χώρας, με σπουδαίες διακρίσεις για το 
υψηλό της επίπεδο. Η λαμπρή της φήμη οφείλεται 
στο τρίπτυχο «κομψότητα, αυθεντικότητα και αισθη-
τική» της φιλοσοφίας της, το οποίο παντρεύεται με 
την άψογη τεχνική, τη φινέτσα, τις κορυφαίες πρώτες 
ύλες και τους ευφυείς γευστικούς συνδυασμούς των 
πιάτων του μενού της.

Εδώ και καιρό το κορυφαίο εστιατόριο έχει καθιερώ-
σει το Spondi Hommage, ένα κύκλο με θεματικά δεί-
πνα που οργανώνονται περιοδικά, ώστε οι παλιοί και 
νέοι φίλοι της Σπονδής να έχουν τη δυνατότητα να 
γευτούν την ιστορία του εστιατορίου μέσα στα χρόνια 
της πορείας του στη διεθνώς βραβευμένη δημιουργι-
κή γεύση.

Ο  Άγγελος Λάντος και ο Arnaud Bignon, λοιπόν, 
ανακαλούν τις πιο διαπεραστικές γευστικές αναμνή-
σεις τους από τα ανοιξιάτικα μενού της Σπονδής των 
περασμένων δεκαετιών και τις παρουσιάζουν, τον 
Μάρτιο που μας έρχεται οσονούπω, στους λάτρεις 
της υψηλής γαστρονομίας υπό τη μορφή ενός μενού 
γευσιγνωσίας πέντε σταδίων.

Το μενού περιλαμβάνει  
τα παρακάτω πιάτα:
• Φουά Γκρα 2008: 
Ραβιόλι / Τοπιναμπούρ / 
Καπνιστό Τσάι   
• Λαβράκι 2006 : 
Αβγοτάραχο / Ρόκα / Καρύδι
• Μοσχάρι Γάλακτος 2007: Gorgonzola / Σέσκουλο / 
Ματζουράνα
• Μέντα: Τσάι Matcha / Γκρέιπφρουτ
• Καφές Arabica 2006: Λεμονοθύμαρο / Πραλίνα Φου-
ντουκιού

Και μια λεπτομέρεια: Ως απεριτίφ, θα προσφερθεί ένα 
κρασί σε πρώτη πανελλήνια κυκλοφορία: Ο Μικρόκοσμος 
του Κτήματος Ζαφειράκη είναι μια ξεχωριστή, εξαιρετικά 
εκφραστική Μαλαγουζιά βιολογικής καλλιέργειας.

Το Spondi Hommage – Άνοιξη είναι διαθέσιμο σε ειδική 
τιμή και για περιορισμένο αριθμό θέσεων τις ημέρες από 
Κυριακή μέχρι και Πέμπτη για όλο το Μάρτιο. Διατίθεται 
μόνο μετά από ενημέρωση πως η κράτηση αφορά το συ-
γκεκριμένο μενού κατά την πραγματοποίηση της (μέσω 
e-mail ή τηλεφώνου) και κοστίζει 85€ το άτομο. Μην το 
χάσετε!

Η Σπονδή
υποδέχεται την  Άνοιξη
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Κρατήσεις: 210 756 4021
reservation@spondi.gr

http://reservation@spondi.gr

