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Για το Kobra σας είχα ήδη ενημερώσει από το καλοκαίρι. Όταν 
άνοιξε με έπεισε ότι ήταν μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προτά-
σεις, καθώς αποτελούσε ένα μικρό γαστρονομικό σύμπαν που 
τα είχε όλα: τολμηρό φαγητό, απίστευτες μουσικές και ένα τολ-
μηρό, κινηματογραφικό  ντεκόρ το οποίο δύσκολα ξεχνά κανείς. 
Θυμάμαι πολύ έντονα τη συζήτηση που είχα τότε με τον  Λεωνί-
δα Δεληγιάννη (έναν από τους συνιδιοκτήτες) και τον ταλαντού-
χο σεφ Άνταμ Κοντοβά, οι οποίοι δεν δίστασαν να τολμήσουν 
και να ανοίξουν το νέο πρότζεκτ, σε μια δύσκολη περιοχή, εν 
μέσω θέρους, με την πόλη άδεια και με τη δαμόκλειο σπάθη της 
πιθανότητας ενός νέου lockdown πάνω από τα κεφάλια μας. Και 
τη θυμάμαι διότι το κέφι τους, η απίστευτη αισιοδοξία τους και το 
φαγητό που έκανε πάρτι μεταξύ γκουρμέ και street food βοήθη-
σαν ακόμη και μένα, την αθεράπευτα πεσιμίστρια, να αποβάλω 
το γνώριμο μούδιασμα της ανασφάλειας και της αμφιβολίας.

Βέβαια, η σκληρή πραγματικότητα σύντομα ανέτρεψε τα πάντα 
και τον Νοέμβριο η εστίαση έκλεισε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
πολλά εστιατόρια να στραφούν στο delivery, καθώς μόνο μέσα 
από αυτό μπορούν να λειτουργήσουν. Το Kobra δε βιάστηκε να 
ακολουθήσει το ίδιο μονοπάτι, υποθέτω διότι αυτή η οικειότητα 
που δημιουργεί μέσω του φαγητού στους ανθρώπους δεν είναι 
εύκολο να έχει την ίδια επίδραση όταν κλειστεί σε ένα κουτί. Το 
πράγμα, με λίγα λόγια, ήθελε ψάξιμο. Εδώ και λίγο καιρό όμως 

η ομάδα επανήλθε στο προσκήνιο με το πρότζεκτ Kobra Coffee 
& Toast. Το μενού είναι απλοποιημένο, μιας και αυτό απαιτούν 
οι καιροί και βασίζεται, όπως καταλαβαίνετε, στα alternative σά-
ντουιτς και τοστ που δημιούργησε ο χαρισματικός Άνταμ.

Αποτελείται από επτά λαχταριστές προτάσεις, για τις οποίες πι-
στεύω ότι θα ήταν ότι  θα διάλεγε κι ο ίδιος να φάει αν βρισκόταν 
σε κάποιο από τα αγαπημένα του στέκια στο εξωτερικό. Για μένα 
αδιαφιλονίκητος νικητής είναι το πληθωρικό BLT, με καπνιστό 
bacon, μαύρο σκόρδο και πατάτες Kobra, ενώ για πιο ελαφριά 
γούστα προτείνω ανεπιφύλακτα το ντελικάτα λεμονάτο τοστ με 
ψωμί ολικής άλεσης, σπιτικό τόνο κονφί, μαγιονέζα με dashi, 
κάπαρη, άνηθο και κρεμμύδι. Για να πάει καλά η μέρα σας, 
διαλέξτε το breakfast sandwich με ομελέτα, καπνιστό μπέικον, 
σάλτσα κρεμμυδιού και σάλτσα Harajuku, ενώ εξίσου χορταστι-
κό θα αποδειχθεί το τοστ με μπριός tempura λαχανικών, μαγι-
ονέζα miso και σως tonkatsu. Συνδυάστε τα παραπάνω με τον 
εκλεκτό καφέ που φτιάχνουν ή κάποιο από τα smoothies, αν εί-
ναι πρωί. Για το μεσημέρι, αλλάξτε πλεύση και διαλέξτε κάποια 
από τις μπύρες του καταλόγου.  

Κοbra Coffee & Toast Παραγγελίες μέσω efood και wolt. 
Ώράριο λειτουργίας: Τρίτη-Κυριακή 10.00-18.00


