
Γ νωρίστηκα με τον Πάνο Κυριαζή 
από το Vintage της οδού Μητρο-
πόλεως τις πρώτες μέρες λειτουρ-
γίας αυτού του κομψού wine bar. 

Αυτό  που θυμάμαι έντονα ήταν ότι μιλούσε 
για το κρασί και τα μάτια του άστραφταν. Τα 
χρόνια πέρασαν και το Vintage εξελίχθηκε 
σε αυτό που νομίζω πάντα ήθελαν ο Πάνος 
και η ομάδα του: σε ένα σπουδαίο στέκι για 
οινόφιλους. Τίποτα, βέβαια, δεν είναι τυ-
χαίο. Με μια επίσκεψη θα διαπιστώσετε ότι 
τα πρότυπα σε ότι αφορά στην επιλογή, την 
αποθήκευση και το σερβίρισμα των κρασι-
ών είναι πολύ υψηλά και θα το εκτιμήσετε. 
Πιστεύω, μάλιστα, ότι ήταν το πάθος για 
καινοτομία και ο ενθουσιασμός για να γνω-
ρίσουν οι πελάτες πολλά διαφορετικά κρα-
σιά, που οδήγησε το Vintage στη χρήση τoυ 
συστήματος Coravin. Με αυτή τη μέθοδο, 
όλα τα κρασιά που προσφέρονται σε ποτή-

ρι σερβίρονται 
χωρίς να ανοί-
γει η φιάλη. 
Χάρη σε αυτήν 
τη φιλοσοφία 
το Vintage βρί-
σκεται στην 
πρώτη θέση 
παγκοσμίως, 
διαθέτοντας με 
τη μεγαλύτερη 
λίστα κρασιών 
σε ποτήρι, με 
(κρατηθείτε!) 
περισσότερες 
από 850 επιλο-
γές.

Πρόσφατα, το αγαπημένο wine bar- 
bistro  ξεκίνησε να προφέρει μια νέα υπη-
ρεσία. Πρόκειται για το «Wine Delivery 
per Glass» που αφορά στη δημιουργία μιας 
ιδιαίτερης wine list, η οποία θα προσφέρεται 
«per glass» (150ml) και θα αποτελείται από 
περίπου 30 διαφορετικές εκλεκτές ελληνι-
κές ετικέτες μέσα από την τεράστια συλλο-
γή του Vintage.

Η ελευθερία της επιλογής είναι το μεγά-
λο πλεονέκτημα της νέας αυτής υπηρεσίας, 
αλλά σας διαβεβαιώνω ότι δε γίνεται κανέ-
νας συμβιβασμός στη διατήρηση των ποιο-
τικών χαρακτηριστικών και των αρωμάτων 
των κρασιών- κι αυτό το γεγονός κάνει τη 
διαφορά. Όλα τα κρασιά σερβίρονται με 
την λήψη της παραγγελίας, με τη χρήση 
του συστήματος Coravin και φτάνουν στα 
χέρια του πελάτη σε μικρή γυάλινη φιάλη 
με πώμα ασφαλείας. Τώρα, πλέον, μπορεί ο 
καθένας να επιλέξει ακριβώς το κρασί που 
επιθυμεί και σε ελάχιστο χρόνο να το έχει 
στα χέρια του, στην ιδανική θερμοκρασία, 
για να το απολαύσει στον χώρο του.

Οι ετικέτες της λίστας έχουν επιλεγεί 
με μεγάλη προσοχή, αντιπροσωπεύοντας 
μερικές από τις πιο σημαντικές οινικές περι-
οχές της Ελλάδας οπότε όλοι έχουν την ευ-
καιρία να ανακαλύψουν  τον αμπελώνα του 
τόπου μας, καθώς και  ορισμένες σπάνιες 
ποικιλίες. Το Vintage, μάλιστα, δεσμεύεται 
να ανανεώνει και να εμπλουτίζει τις προτά-
σεις του περιοδικά.

Θέλετε κι άλλες λεπτομέρειες;  Για την 
μεγαλύτερη δυνατή απόλαυση στην κατα-
νάλωση του κρασιού που θα παραγγείλουν, 
αλλά και για την προστασία του περιβάλ-

λοντος, όσοι 
ε π ι θ υ μ ο ύ ν , 
μπορούν να 
προμηθευτούν 
γυάλινα ποτή-
ρια κρασιού σε 
τιμή κόστους, 
αντί των ποτη-
ριών μιας χρή-
σης. Παράλλη-
λα, το Vintage 
έχει δημιουρ-
γήσει και ένα 
delivery menu, 
με διαχρονικά 
και αγαπημένα 
πιάτα, πλατώ 
τυριών και αλ-
λαντικών από μικρούς παραγωγούς, ιδανικά 
για να συνοδεύσουν το κρασί που έχουμε 
διαλέξει.

Οι παραγγελίες γίνονται μέσω των εφαρ-
μογών Wolt και efood και η διανομή αφορά 
στο κέντρο της Αθήνας και τις γύρω περιο-
χές. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα παραλα-
βής από το κατάστημα, με απευθείας κλήση 
και 10% έκπτωση. Όσοι βρίσκονται εκτός 
των περιοχών του κέντρου που καλύπτει η 
διανομή, ή επιθυμούν να παραγγείλουν κρα-
σιά από το σύνολο της λίστας (φιάλες 750 
ml και magnum), μπορούν να επισκεφθούν 
το e-shop του Vintage www.winebarathens.
com ή να καλέσουν στο 213-02.96.570.
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