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Το Juju Summer του Divani Caravel αλλάζει  
τις καλοκαιρινές βραδιές στην πόλη

Πριν λίγες ημέρες, το Juju Summer άνοιξε τις πόρτες του στην τα-
ράτσα του Divani Caravel προσφέροντας γευστικά πιάτα, εξαιρετι-
κά cocktails και μία υπέροχη, πανοραμική θέα, συνοδευόμενα από 
lounge μουσική, την οποία επιμελείται DJ.

Συνδυάζοντας κινηματογραφικό design με κορυφαία γαστρονομική 
εμπειρία, το Juju Summer φιλοδοξεί να γίνει το νέο αγαπημένο στέ-
κι στην πόλη. Το νέο Juju Summer βρίσκεται δίπλα στο Thea Pool 
Restaurant και στην πισίνα του ξενοδοχείου, προσφέροντας έτσι την 
ευκαιρία για ολοήμερη διασκέδαση στην καρδιά της πόλης. Πρότα-
ση του So Posh: κολυμπήστε και χαλαρώστε στην ολυμπιακών δι-
αστάσεων πισίνα και στην συνέχεια απολαύστε ένα απαράμιλλο γα-
στρονομικό ταξίδι, εμπνευσμένο από την 7η Τέχνη.

Τα πιάτα, είναι ιδιαίτερα προσεγμένα και κατορθώνουν να ισορρο-
πήσουν ανάμεσα σε παραδοσιακές συνταγές και αναμνήσεις, με μο-
ντέρνο και δημιουργικό τρόπο. Το μενού απευθύνεται στους λάτρεις 
της υψηλής γαστρονομίας,  αναδεικνύοντας αγαπημένες και γνώρι-
μες γεύσεις με δημιουργικές, σουρεαλιστικές ανατροπές, απόλυτα 
εναρμονισμένες με την ιδέα του JuJu Summer.

Από τα πιο εντυπωσιακά πιάτα του μενού είναι η σαλάτα Guido, με 
αχλάδι, γκοργκοντζόλα και macadamia και τα bao buns είτε με χοι-
ρινό είτε με αστακό. Παράλληλα το Burger «8 ½» εμπνευσμένο από 

την ομώνυμη, θρυλική ταινία του Φεντερίκο Φελίνι, θέτει σοβαρή 
υποψηφιότητα να αναδειχθεί ως signature dish.

Συμπληρώνοντας μοναδικά το μενού, η συλλογή κρασιών προσφέ-
ρει μια εξίσου ενδιαφέρουσα προσέγγιση, παρέχοντας  μεγάλη ποι-
κιλία από εξαιρετικά ελληνικά και διεθνή κρασιά, τα οποία αναδει-
κνύουν περαιτέρω τη γευστική εμπειρία. Επιπλέον, το μπαρ σερβίρει 
γευστικά  cocktails εμπνευσμένα από το «φελινικό» σύμπαν.

Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε juju σημαίνει «μάγια για ευδαιμο-
νία» και ίσως οι «νονοί» του να αισθάνονται μια μικρή δικαίωση: αν 
βρεθεί κάποιος εκεί για ένα ποτό μετά από μια κοπιαστική μέρα στη 
δουλειά, αλλάζει εντελώς η διάθεσή του – πολλώ δε μάλλον για ένα 
ταξίδι γεύσεων.

Μπορείτε να κάνετε κράτηση online εδώ https://divanicaravelhotel.
com/juju-summer-bar-restaurant/  και να προσθέστε  κι εσείς λίγο 
juju στο καλοκαίρι σας
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