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Η προσαρμογή, τελικά, είναι η πιο μεγάλη ένδειξη ευφυΐας. 
Αυτό μας δείχνει καθημερινά η ζωή. Χαίρομαι, λοιπόν, αφάντα-
στα όταν ανακαλύπτω όλο και πιο συχνά τους τρόπους που χρη-
σιμοποιούν τα εστιατόρια να φτάσουν κοντά μας, καθώς όπως 
όλοι καταλαβαίνουμε, ότι μετά τις πρόσφατες εξελίξεις με την 
μετάλλαξη του ιού, τη χαλαρότητα στην τήρηση των μέτρων και 
στην καθυστέρηση στην παρασκευή και διανομή των πολυπό-
θητων εμβολίων, το άνοιγμα της εστίασης μετατίθεται για πολύ 
αργότερα.

Το πολυβραβευμένο Αleria δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, 
αλλά επιβάλλεται να πω ότι είναι ένα από τα εστιατόρια που τί-
μησε την ελληνική γαστρονομία, ενώ ο σπουδαίος σεφ του Γκί-
κας Ξενάκης έδειξε τέτοια πρόοδο στο πέρασμα του χρόνου που 
δικαίως θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς στον το-
μέα του. Όσοι έχετε βρεθεί στη φιλόξενη, υπέρκομψη σάλα του 
Αleria θεωρώ ότι μπορείτε εύκολα να ανακαλέσετε στη μνήμη 
σας τη θαλπωρή των γεύσεων, η οποία συνδυάζεται άψογα με 
το υψηλής ποιότητας σέρβις και μια από τις πιο ενημερωμένες 
κάβες στην πόλη.

Από εδώ και πέρα τα πιάτα του Γκίκα μαζί με εξαιρετικές επι-
λογές σε κρασί μπορούν να είναι κοντά σας κάθε Παρασκευή, 
Σάββατο και Κυριακή, μιας και ο σεφ έχει φτιάξει ένα ειδικό με-
νού για το σπίτι με το όνομα Aleria Weekend at Home, το οποίο 
θα αλλάζει κάθε εβδομάδα, σύμφωνα με τις αρχές της εποχικό-
τητας. Για παράδειγμα, αυτό το διήμερο αποτελείται από προζυ-
μένιο ψωμί ολικής άλεσης με χειροποίητο βούτυρο, σαλάτα με 
σπανάκι, βινεγκρέτ από μέλι και μάραθο, αλμυρά ξεροτήγανα 
γραβιέρας και μαλακό ανθότυρο, βελούδινη σούπα καρότο και 
κύμινο, με κρουτόν φέτας και λάδι δυόσμου, μελωμένο μοσχα-
ράκι με κρασί Νεμέας, καπνιστή πανσέτα, μανιτάρια, βουτυράτο 
πουρέ πατάτας, ψητά καρότα με σουσάμι και λαχταριστή κρέμα 

μπουγάτσα, με τραγανά φύλλα, σάλτσα κανέλλα και γλυκό του 
κουταλιού λεμόνι.

Το μενού του Aleria Weekend at Home αποστέλλεται εντός Ατ-
τικής ή είναι διαθέσιμο για παραλαβή κατόπιν παραγγελίας και 
στοιχίζει 40€ το άτομο, χωρίς κρασί. Μέσα από την ειδικά δια-
μορφωμένη ενότητα στο site του Aleria μπορείτε να κάνετε την 
παραγγελία σας για το μενού της κάθε εβδομάδας, καθώς και 
για κάποια έξτρα είδη που βγαίνουν από την κουζίνα ή από την 
κάβα του (αυτό το Cabernet Sauvignon Le Roi des Montagnes 
Cuvee '17 του Παπαργυρίου που υπάρχει στις επιλογές, με έχει 
στοιχειώσει!).

Για να δείτε το μενού της εβδομάδας επισκεφθείτε το www.
aleria.gr ή επικοινωνήστε με το 210-52.22.633 
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