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To Spit Jack δεν αποτελεί, φυσικά, κάποια καινούργια μου ανα-
κάλυψη. Από τότε που άνοιξε, είναι για μένα που δουλεύω στο 
κέντρο ένα comfort chic- κρεατοφαγικό καταφύγιο που πάντα 
μου φτιάχνει τη διάθεση, όσο δύσκολη μέρα και να έχω.

Σκέφτομαι ότι αυτό μπορεί να οφείλεται εν μέρει στο νεοϋορκέ-
ζικο σκηνικό το οποίο έχει στηθεί στο εσωτερικό του, με τις φω-
τογραφίες μεγάλων σταρ που έχουν πειραχτεί ώστε να έχουν 
παντού στο κορμί τους τατουάζ–θα εκπλαγείτε πόσο ταιριαστή 
είναι η δερματοστιξία με τη λαμπερή Μέριλιν και τον macho 
Σβαρτσενέγκερ- τους πολυελαίους, το δέρμα, την μάλλον σκο-
τεινή, ρομαντική ατμόσφαιρα και τα rock ’n’ roll μεμοραμπίλια. 
Γνωρίζοντας όμως καλά τον εαυτό μου θα παραδεχτώ ότι αυτό 
που με ελκύει τελικά είναι η ροτισερί, πίσω από τη μαρμάρινη 
μπάρα.

Κάθε φορά, περνάω ένα πεντάλεπτο κοιτάζοντας εκστασιασμέ-
νη τις σούβλες, προσποιούμενη ότι διαβάζω το μενού, που το 
ξέρω πλέον απέξω. Η παρέα μου συνήθως προτιμά την πάπια, 
εγώ όμως δίνω το δικό μου δεκάρι σταθερά στην κριτσανιστή 
πορκέτα: ενθουσιάζομαι να την κομματιάζω προσεκτικά, χρη-
σιμοποιώντας το custom-made μπαλταδάκι, το οποίο στο Spit 
Jack αντικαθιστά το κλασικό μαχαίρι και κατόπιν να την νιώ-
θω να λιώνει στο στόμα. Από το υπόλοιπο μενού θα διαλέξετε 
οπωσδήποτε το ζουμερό κοτόπουλο – το προτιμώ σε σχέση με 
το σιγομαγειρεμένο μοσχαρίσιο short rib- και θα το συνοδεύ-
σετε (πάση θυσία) με τον καλοδουλεμένο πουρέ πατάτας με 
λάδι τρούφας και horseradish ή τα corn cobs. Οι σαλάτες εί-
ναι, επίσης, ολόφρεσκες και χορταστικές, οι signature σάλτσες 
(thumbs up στην καπνιστή BBQ) προσεγμένες, ενώ ενδιαφέρον 
για κάποιον που θέλει να κινηθεί εναλλακτικά, έχουν τα πολύ 
δημοφιλή στο εξωτερικό, jasmine rice bowls με πάπια, κοτό-
πουλο ή λαχανικά.

Στον κατάλογο θα βρείτε τρία κοκτέιλς και τρεις επιλογές σε 
μπύρες. Η λίστα των κρασιών αποτελείται από δέκα ετικέτες, 
με πέντε από αυτές να σερβίρονται και σε ποτήρι. Κι επειδή με 
έχουν ρωτήσει για την προέλευση του ονόματος, «Spit» είναι η 
σούβλα και «Spit Jack» το μηχανικό σύστημα που την περιστρέ-
φει.
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