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The Roosters: Ένα νέο, ενδιαφέρον  
καφέ στο Περιστέρι

Εδώ και λίγο καιρό το Περιστέρι απέκτησε ένα νέο φωτεινό καφέ. 
Πίσω από το εγχείρημα συναντάμε τους Χρήστο Καβράκο, Πανα-
γιώτη Αγγελακόπουλο και Νίκο Γερανάκη, την dream team δηλα-
δή που ίδρυσε το θρυλικό Mind The Cup, οι οποίοι ένωσαν τις δυ-
νάμεις τους γι αυτό το πρότζεκτ με τον Γιώργο Στενό.

Εδώ, όπως φανερώνει το όνομά του (The Roosters = τα κοκόρια) 
συχνάζουν οι λάτρεις του ποιοτικού καφέ που ξυπνούν πολύ νω-
ρίς. Κι όταν λέμε νωρίς, το εννοούμε: το καφέ ανοίγει από τις 6:00 
το πρωί, ενώ όταν επανέλθουμε σε συνθήκες κανονικής ζωής, 
άνευ εγκλεισμού, στόχος είναι να μένει ανοιχτό μέχρι το βράδυ.

Όταν επισκεφθείτε το The Roosters θα εντυπωσιαστείτε από τον 
λιτό, λευκοβαμμένο χώρο, τις άφθονες, ξύλινες λεπτομέρειες και 
τα πολλά παράθυρα – ναι, θα σας θυμίσει  εκείνα τα υπέροχα καφέ, 
σκανδιναβικού στυλ που συναντά κανείς στο εξωτερικό. Στο συ-
γκεκριμένο  microroastery, που λειτουργεί τόσο ως κατάστημα 
λιανικής όσο και ως σημείο χονδρικής πώλησης, οι ιδιοκτήτες του 
διατηρούν ένα εργαστήριο μέσα στο οποίο καβουρδίζουν οι ίδιοι 
τους εκλεκτούς καφέδες που έχουν φέρει από κάθε γωνιά του 
πλανήτη. Στόχος τους είναι, μάλιστα, να διαδώσουν όσο γίνεται την 
κουλτούρα κατανάλωσης του ποιοτικού καφέ, αφού μπορούν να 
καβουρδίσουν μεγάλες ποσότητες και να καλύψουν πολλά καφέ 
που πιθανόν να θέλουν να συνεργαστούν με το The Roosters.

Στους μύλους, αυτή τη στιγμή υπάρχουν τέσσερις single origin επι-
λογές και ένας decaf. Πιο συγκεκριμένα, θα βρείτε έναν καφέ από 
την Αιθιοπία που απευθύνεται σε όσους αγαπούν τις οξύτητες, έναν 
ιδιαίτερα ισορροπημένο single estate από τον Παναμά (δοκιμάστε 
τον σε παρασκευή καπουτσίνο), έναν οργανικό από την Ινδονησία, 
ο οποίος εντυπωσιάζει με την ένταση και τη μακρά του επίγευση 
κι έναν από την Κολομβία με γλυκά χαρακτηριστικά.

Μη μείνετε όμως μόνο στον καφέ: αξίζει να δοκιμάσετε τις αλμυ-
ρές και γλυκές λιχουδιές που θα βρείτε. Διαθέτουν τέσσερα είδη σε 
bagels (με παστράμι, λαχανικά, σολομό και γαλοπούλα), κρύες σα-
λάτες (μακαρονοσαλάτα, ρεβιθοσαλάτα και σαλάτα με φακές), αλλά 
και ολόφρεσκα pain au chocolat, κρουασάν red velvet, με σταφί-
δες αλλά και vegan καθώς και διάφορα cupcakes και μπισκότα.  
Επίσης, θα βρείτε συσκευασμένα βότανα από την ελληνικής εται-
ρία Rhoeco, τα οποία τα φτιάχνουν κιόλας αν το επιθυμείτε, μπύρες 
από ελληνικές και ξένες μικροζυθοποιίες, φυσικούς χυμούς Verve 
και τα εμφιαλωμένα κοκτέιλ των The Clumsies. Μια μικρή έκπλη-
ξη περιμένει και τους  wine connoisseurs: στα ράφια υπάρχει μια 
ενδιαφέρουσα συλλογή από natural κρασιά, ελληνικά και ξένα.
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