
Τα έντονα χρώματα και οι ζωντα-
νές γαρνιτούρες των signature 
cocktails του Cocktail Bar on The 
Roof, γίνονται ένα με την ανθι-

σμένη ταράτσα του The Foundry Suites, 
ανασύροντας οικείες μνήμες από μυρωδάτες 
αθηναϊκές αυλές και δροσερά καλοκαιρινά 
βράδια με φίλους και αγαπημένους. Φρέσκο 
και μοσχομυριστό  το καινούριο πρότζεκτ έχει 
κερδίσει ήδη το ενδιαφέρον και αναμένεται 
να γίνει talk of the town.

Για όσους δεν το ξέρουν το The Foundry 
Suites βρίσκεται σε ένα ήσυχο αδιέξοδο της 
οδού Σαρρή σε ένα  κομψό κτίριο του 1930. 
Το λογότυπο του «προδίδει» την χρήση του 
στο παρελθόν ως στοιχειοχυτήριο, ενώ η εί-
σοδος του σε προδιαθέτει ότι εδώ θα αισθαν-
θείς σπίτι σου σε ένα περιβάλλον με αρχιτε-
κτονική άποψη, εκλεκτικό σε χαρακτήρα και 
μαζί φιλόξενο, λειτουργικό και άνετο. Σχεδι-
ασμένο με μαεστρία, από τους αρχιτέκτονες 
Μιλτιάδη Πορτοκάλη και Έφη Μαλανδράκη 
το boutique ξενοδοχείο των 12 διαμερισμά-
των, συνθέτει σε ένα δημιουργικό διάλογο 
στοιχεία της αθηναϊκής ιστορίας, του βιοτε-
χνικού χαρακτήρα της συνοικίας Ψυρρή, του 
ελληνικού τοπίου -  μέσω των υλικών της 
κατασκευής (μάρμαρο, μωσαϊκό, πέτρα) και 
ενός σύγχρoνου αρχιτεκτονικού design. Ο 
σεβασμός για τον μοναδικό χαρακτήρα του 

κτιρίου, που έχει διαμορφωθεί μέσα από τις 
πολλαπλές χρήσεις στις οποίες έχει υποβλη-
θεί - αρχικά σαν σύμβολο της εξάπλωσης της 
Αθηναϊκής βιομηχανίας στις αρχές του 20ου 
αιώνα και αργότερα σαν χώρος έκθεσης έρ-
γων τέχνης - συνεισφέρει στην κεντρική αρ-
χιτεκτονική ιδέα και στην αποσαφήνιση των 
θεμελιωδών αρχών του design.

Η ταράτσα του κτιρίου, που αναπαριστά 
την τυπική αυλή μιας παραδοσιακής Ελληνι-
κής κατοικίας, προσφέρει ένα υπερυψωμένο 
κατάφυτο και σκιερό σημείο συνάντησης, χα-
λάρωσης και διασκέδασης. Εν μέσω της μο-
ναδικής ελληνικής βλάστησης από ελιές και 
ροδιές, λεβάντα, ευωδιαστά φυτά και αμπέ-
λια, ένας διάδρομος από μαρμάρινες πλάκες 
είναι σχεδιασμένος για να προσανατολίζει 
το βλέμμα του παρατηρητή σε διαφορετικά 
οπτικά μονοπάτια.

Έτσι απολαμβάνουμε ανενόχλητη θέα 
προς την Ακρόπολη, τον Λόφο του Φιλοπάπ-
που, το Παρατηρητήριο και το Γκάζι, ενώ ειδι-
κές κατασκευές, όπως μαρμάρινες κερκίδες, 
μεταλλικές πέργκολες με οροφή από κλαδο-
πλέγματα, μεταλλικά κάγκελα εμπνευσμένα 
από τα ελληνικά Bauhaus, συμβάλλουν στη 
σύνδεση του χώρου με την ιστορική ύπαιθρο 
που το περιβάλλει, κορυφώνοντας την εμπει-
ρία του επισκέπτη.    Τα Signature Cocktails 

του The Foundry Cocktail Bar επιμελήθηκε 
η Αναστασία Τριανταφυλλίδη, διακεκριμένη 
bartender που έχει αφήσει το στίγμα της στο 
Noel, το Zurbaran Athens και Το Λοκάλι.

Χρησιμοποιώντας φρούτα, βότανα, καρ-
πούς και μυρωδικά, τα cocktails του The 
Foundry συνδυάζουν την νοσταλγία με την 
πρωτοτυπία, την οικεία μυρωδιά και γεύση 
με την φρεσκάδα της καινούργιας ματιάς. 
Μυρωδικά που βρίσκει κανείς στις ελληνι-
κές αυλές, όπως λεβάντα, θυμάρι και δεν-
δρολίβανο, φρούτα που ορίζουν το ελληνικό 
καλοκαίρι, όπως βερύκοκα, ροδάκινα και 
κεράσια, ποτά που θυμίζουν παλιά Αθήνα, 
όπως βερμούτ και μαστίχα, αλλά και πρω-
ταγωνιστές του ελληνικού τραπεζιού, όπως 
ντομάτα, πιπεριά, ελιά και θαλασσινό αλάτι, 
συμμετέχουν σε μια νέα απόδοση του σύγ-
χρονου cocktail, ανασύροντας νοσταλγικές 
μνήμες και ταυτόχρονα δημιουργώντας νέες 
αναμνήσεις.

Δοκιμάστε το Green Collins με Bulldog 
London Dry gin και πράσινη Chartreuse και  
το Misty Hurricane με παλαιωμένα ρούμια 
Brugal and El Dorado και νότες από κανέλα 
και μπανάνα και θα με θυμηθείτε.
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