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Γιορτές στο Omnivore Mouth Habits  
στην πλατεία Αγίας Ειρήνης

Παρά το γεγονός ότι και φέτος οι γιορ-
τές είναι διαφορετικές, η πόλη έχει 
βάλει ήδη τα καλά της. Τη νότα αισιο-
δοξίας δίνουν τα φώτα, οι στολισμένες 
βιτρίνες των καταστημάτων  και ο κό-
σμος που αρχίζει να γεμίζει τα εστια-
τόρια. Ανάμεσά τους και στο Omnivore 
Mouth Habits της πανέμορφης πλατεί-
ας Αγίας Ειρήνης, το οποίο έχει επεν-
δύσει σε ένα εντυπωσιακά στολισμέ-
νο περιβάλλον άνεσης και διακριτικής 
πολυτέλειας, όχι μόνο για τα λαμπερά 
Ρεβεγιόν Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς που έρχονται(βλ. επι-
συναπτόμενα μενού), αλλά και για όλες τις υπόλοιπες ημέρες, καθ’ 
όλη τη διάρκεια των εορτών. Αυτή η ευχάριστη αλλαγή συνοδεύ-
εται μάλιστα και με νέο μενού με λαχταριστές προτάσεις του chef 
Βασίλη Καφαλούκου.

Νομίζω πως αυτό που  κάνει το Omnivore Mouth Habits πρώτα 
από όλα να ξεχωρίζει είναι η στρατηγική τοποθεσία του σε ένα από 
τα πιο γοητευτικά σημεία στο εμπορικό κέντρο της πόλης, καθώς 
φιλοξενείται στο ισόγειο ενός μοναδικού διατηρητέου κτίσματος 
με την υπογραφή του Τσίλερ. Για αυτή ακριβώς τη θέση άλλωστε 
αποτελεί και την ιδανική επιλογή για after-shopping dinner και 
cocktails με την οικογένεια και τους αγαπημένους φίλους.

Τα πιάτα του καταλόγου έχουν μια ξεκάθαρα εορταστική διάθεση. 
Το γεύμα, λοιπόν, μπορεί να ξεκινήσει με μια διαφορετική σαλάτα 
τραγανής πάπιας και να περάσει στην  ισορροπημένη κι ελαφριά 
τριλογία ψαριών ceviche και στα αφράτα bao buns γαρίδας. Στα 
κυρίως τώρα νομίζω ότι πρέπει να σταθείτε στο φιλέτο μυλοκό-
πι ή στο Black Angus Rib-Eye αν είστε αμετανόητοι κρεατοφάγοι, 
κάνοντας όμως πρώτα μια στάση στις talk-of-the-town σπεσιαλι-
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τέ του Omnivore Mouth Habits δηλαδή τα ζυμαρικά και την pizza. 
Για το τέλος κρατήστε χώρο είτε για την μους σοκολάτας με σάλ-
τσα καραμέλας ή για το νεοαφιχθέν τιραμισού φιστίκι.

Εξυπακούεται ότι για τις παραπάνω επιλογές υπάρχουν και οι 
αντίστοιχες προτάσεις σε κρασί – το Omnivore Mouth Habits δι-
αθέτει μια ενημερωμένη κάβα άλλωστε- ενώ αν αγαπάτε τα ευ-
φάνταστα cocktails εδώ, πίσω από τη μεγάλη μαρμάρινη μπάρα, 
θα βρείτε εκείνον τον ευρηματικό bartender που ψάχνατε για να 
χαρίσει στη βραδιά σας επιπλέον χρώμα και vibe.

Μαθαίνω ότι την Παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων και 
Πρωτοχρονιάς, η ατμόσφαιρα στο Omnivore Mouth Habits θα γί-
νει ακόμη πιο μαγική, με special ινσταγκραμική διακόσμηση και 
πλούσιο μενού με πρωταγωνιστές την παραδοσιακή γεμιστή γα-
λοπούλα και τα μοσχαρίσια μάγουλα (Χριστούγεννα) και το μο-
σχαρίσιο φιλέτο Wellington ή το χοιρινό κότσι (New Year’s Eve) 
ανάμεσα σε πανδαισία από δροσερές σαλάτες, πλούσιες βελου-
τέ σούπες,  λαχταριστά γλυκά με έντονη εορταστική διάθεση και 
πολλές ακόμη εκπλήξεις.


