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Κρέας par excellence: Νέο κατάστημα Δρακούλης στη Νέα Σμύρνη

Όσοι μένετε στα νότια προάστια και αγαπάτε το εκλεκτό κρέας,
έχετε σίγουρα επισκεφτεί τους ναούς της κρεατολαγνείας του
Στράτου Δρακούλη στη Βούλα και στη Νέα Σμύρνη. Το νέο, τρίτο
στη σειρά, κατάστημα πάλι στη Νέα Σμύρνη ακολουθεί την ίδια
αντισυμβατική φιλοσοφία και αποτελεί τον ιδανικό προορισμό
για όσους έχουν εκλεκτικό ουρανίσκο και καλό γούστο. Κρατήστε αυτό το τελευταίο, γιατί θα το θυμηθείτε μόλις αντικρύσετε τις
γεμάτες με συσκευασμένα λαχανικά και γαλακτοκομικά βιτρίνες
που μοιάζουν με προθήκες κοσμηματοπωλείου, τα ράφια με τα
μπαχαρικά, τα μυρωδικά, τις σάλτσες και τα αρτοσκευάσματα,
τα οποία παραπέμπουν ευθέως σε γαλλική boulangerie και τα
σημεία κοπής κρέατος που διαθέτουν κάτι από το μυστηριακό
άβατο τεχνίτη παλαιάς κοπής. Νομίζω ότι ο χώρος όπου κυριαρχεί το μαύρο, το ξύλο, το γυαλί και ο υποβλητικός φωτισμός
θυμίζει μπουτίκ κι αυτό αποτελεί το αναπάντεχο στοιχείο, αν και
ο Στράτος Δρακούλης μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες εκπλήξεις.
Το Drakoulis στη Νέα Σμύρνη είναι μια bottega για το κρέας
και τα deli συνοδευτικά του που πιστεύει σε μια νέα κουλτούρα
μαγειρικής απόλαυσης. Γι αυτό και η φράση Passion - Vision
– Action είναι το logo που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στο
εσωτερικό του καταστήματος, εν είδει καλωσορίσματος. Εδώ,
θα βρείτε ανεξάντλητες επιλογές premium φρέσκων κρεάτων
που κόβονται επί τόπου, αλλά και προσυσκευασμένα κρέατα
κορυφαίας ποιότητας (σε διεθνές επίπεδο) που έρχονται απευθείας από τις ολοκαίνουργιες εγκαταστάσεις της εταιρείας, επεξεργασμένα με τα πλέον εξελιγμένα μηχανήματα. Αυτό που μου
αρέσει προσωπικά είναι το γεγονός πως μπορείς να μπεις εδώ
και να φύγεις με ότι εκλεκτό χρειάζεσαι για το τέλειο γεύμα, γε-

γονός που αναβαθμίζει την επίσκεψη σε μια απόλυτα custom
taste experience. Χώρια που μόνο και μόνο το να χαζεύεις τη
διακόσμηση με αυτόν τον χαρακτηριστικό feel good φωτισμό
είναι από μόνη της μια καταπληκτική αισθητική εμπειρία. Για να
είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα τίποτε λιγότερο από τον Στράτο
που μου έχει παραδώσει πολλά μαθήματα για τις κοπές κρεάτων και τις εκλεκτές ράτσες, Δίκαια θεωρείται ο πρωτοπόρος
στον χώρο κι αυτός ο οποίος αποφάσισε να διευρύνει τα όρια
του premium steak και τα κατάφερε με μεγάλη επιτυχία. Όπως
κατάφερε, φυσικά, να μας κάνει να λικνιζόμαστε σαν να είμαστε
σε club, υπό τους ήχους δυνατής μουσικής, την ώρα που ψωνίζουμε μοσχαράκι Limousin και tomahawk steaks.
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