
8/23/2021 Ανατολίτικο fine dining στο Mikrasia Restaurant | Athens Voice

https://www.athensvoice.gr/taste/724231_anatolitiko-fine-dining-sto-mikrasia-restaurant 1/12

SHARES
A-A+

RESTO WINE & SPIRITS TASTE POLICE ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ TASTE VIDEOS ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΥΣΗ · ADVERTORIAL

16.08.2021 | 16:56

Ανατολίτικο fine dining στο Mikrasia Restaurant

Ο γαστρονομικός άσσος του πανέμορφου ξενοδοχείου «Katikies» στη

Μύκονο
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Μυκόνου βρίσκεται το πανέμορφο Katikies Mykοnοs.

Στο πιο ψηλό σημείο του ξενοδοχείου και με τη θέα

στη μαγευτική Δήλο, ο πολύ ταλαντούχος σεφ

Άγγελος Μπακόπουλος ξεδιπλώνει τα μυστικά των

μικρασιάτικων γεύσεων, μέσα από την κουζίνα του

πολυφημισμένου Mikrasia.

Εμπνευσμένο από τον μοναδικό και κοσμοπολίτικο

χαρακτήρα της Σμύρνης και της ανατολικής ακτής

του Αιγαίου πελάγους, το Mikrasia Restaurant

συνδυάζει αριστοτεχνικά τις συνταγές και τα

συστατικά μιας περασμένης εποχής με την

εκλεπτυσμένη και αυθεντική ουσία της Μυκόνου. Μια

αίσθηση νοσταλγίας ξετυλίγεται σε κάθε πιάτο, στη

μουσική υπόκρουση, το σχέδιο, τη διακόσμηση και τη

ζεστή ατμόσφαιρα.

Katikies Mykοnοs: Aξέχαστη

εμπειρία ξεγνοιασιάς και

πολυτέλειας
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Ο Άγγελος Μπακόπουλος που από το 2018

βρίσκεται στο τιμόνι του εστιατορίου ως executive

chef αλλά και στο αδερφάκι του Μikrasia

Santorini,παρουσιάζει τη δική του οπτική για την

Ελληνική δημιουργική κουζίνα με επιρροές από την

Μικρά Ασία και γενικά από τη Μεσόγειο. Ο

επισκέπτης μπορεί να διαλέξει το μενού Degustation,

9 ή 11 σταδίων ή το vegetarian μενού-και τα δύο

απογειώνονται με wine pairing από την λίστα που

επιμελείται ο Μaster οf Wine, Γιάννης Καρακάσης. Το

βούτυρο είναι χειροποίητο, το ελαιόλαδο είναι

βιολογικό από την Καλαμάτα, παρασκευάζονται 7

διαφορετικά είδη ψωμιών, το καλκάνι έρχεται από το

Βόσπορο. Σε κάθε πιάτο, σε κάθε μπουκιά και κάθε

γουλιά, μοιάζει να έχει αιχμαλωτιστεί το πνεύμα και η

γαστρονομική κληρονομιά της Μικράς Ασίας που σε

ταξιδεύει αισθησιακά πίσω στο χρόνο. Ένα ταξίδι στο

παρελθόν με σύγχρονες ανατροπές που απαντάνε

στο σήμερα.
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Στα εντυπωσιακά πιάτα του μενού, ο Mπλέ αστακός

αλά πολίτα. Ένα πιάτο με ζουμερό αστακό, λαχανικά

a la polita, πουρέ αγκινάρας, φρέσκα αρωματικά

βότανα και σάλτσα λεμονιού. Έπειτα το πιάτο με το

Περιστέρι που περιλαμβάνει περιστέρι ελεύθερης

βοσκής, παντζάρι και παλαιωμένο ξύδι βαλσάμικο,

κρέμα κουμκουάτ, αρωματικό φουά γκρα με τουρσί

παντζάρι, καπνιστό χέλι και πουλάρι με μπαχαρικά.

Την πανδαισία γεύσεων συμπληρώνει το Bοnitο Plaki

με χειροποίητη μαριναρισμένη λακέρδα, με

συνδυασμό από ώριμες ντομάτες, παγωτό από

ντομάτες σαβόρο, γρανίτα μυρωδικών, αέρα

από φρέσκο κρεμμύδι και ζωμό λαχανικών πλακί.

Όπως λέει ο σεφ στη μικρασιατική κουζίνα τον

γοητεύουν τα έντονα, βαθιά αρώματα και τα

Piedra del Mar: το premium

beach bar της Κέρκυρας
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πολυπολιτισμικά στοιχεία που τα έχει ως οδηγό όταν

σχεδιάζει ένα καινούργιο πιάτο, προσπαθώντας

πάντα να τα αναδείξει δημιουργικά και με μοντέρνο

fine dining πνεύμα. Πράγμα εξαιρετικά δύσκολο αν

σκεφτεί κανείς πως οι μικρασιάτικες γεύσεις είναι

βαριές και πικάντικες, στοιχεία που δεν συνάδουν

απόλυτα με την φιλοσοφία του fine dining αλλά στην

περίπτωση του Mikrasia, ο συνδυασμός είναι

επιτυχημένος. Γι’ αυτό άλλωστε βραβεύεται κάθε

χρόνο από την θεσμό των Χρυσών Σκούφων, τα

βραβεία Ελληνικής κουζίνας και τον θεσμό του Fnl

Best Restaurants awards.

Την γαστρονομική εμπειρία σφραγίζουν τα γλυκά που

υπογράφει ο Αργύρης Ποπτσιος με highlight τον

Mπακλαβά με κρέμα φιστίκι Αιγίνης, τραγανό φύλλο,

αρωματικό σιρόπι και παγωτό καϊμάκι.

Kρατήσεις από τις 19:00 έως τις 23:00:

reservations@mikrasiamykonos.com 

2289027890
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Η πιο cult καντίνα νησιού είναι πλωτή και βρίσκεται

στη Ζάκυνθο

Μια από τις πιο cult ελληνικές καντίνες, είναι πλωτή, περιφέρεται στο Ιόνιο και

μοιάζει να έχει ξεπηδήξει κατευθείαν από ταινίες των '80ς.
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SHARES406

Κ

Η πλωτή καντίνα της Ζακύνθου με

σύνθημα Τάκα Τάκα Μαμ

λείστε τα μάτια, πάρτε μια βαθιά ανάσα και

φανταστείτε πως δροσίζεστε στα κρυστάλλινα

νερά μιας ερημικής παραλίας του Ιονίου

πελάγους. Τον ήχο από τον παφλασμό του νερού

μέσα στην απόλυτη ηρεμία, διακόπτει μόνο η

κοιλιά σας που γουργουρίζει. Και τι δεν θα δίνατε για

έναν δροσιστικό φρουτοποτό ή ένα παγωτάκι την ώρα

που τελειοποιείτε το μαύρισμά σας! Τότε

ως από μηχανής θεός, εμφανίζεται μπροστά σας μια

πλωτή καντίνα για να ικανοποιήσει τις επιθυμίες σας.
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Τα Ζώδια της Δευτέρας
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Κορωνοϊός: 3.191

κρούσματα σήμερα -

Πού εντοπίζονται - Η

κατανομή

19:40
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Πέτρος Ζαρκάδης

(βίντεο)
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Το παραπάνω σενάριο δεν είναι φανταστικό αλλά

100% αληθινό αφού μια από τις πιο cult ελληνικές

καντίνες, είναι πλωτή, περιφέρεται στις παραλίες της

Ζακύνθου και μοιάζει να έχει ξεπηδήξει κατευθείαν

από ταινίες των '80ς.

Σταθμεύει με χαρακτηριστικό σύνθημα "Τάκα τάκα

μαμ" σε διάφορες παραλίες από το πρωί ως το βράδυ

προκειμένου να  προσφέρει παγωμένα νερά, χυμούς,

φρέσκα φρούτα, παγωτά και λιχουδιές αλλά το κύριο

πόστο της είναι στο Μαραθονήσι Ζακύνθου. Για τους

καπετάνιους-ιδιοκτήτες, τον Ιωσήφ Καούκη και την

Μαρία Γρυπάρη, όλα ξεκίνησαν πριν 30 χρόνια,

σύμφωνα με όσα λένε στην Athens Voice. Για δέκα

χρόνια περίπου χρησιμοποιούσουν μια μικρή βάρκα

τη «Ματίλντα» (το όνομά της πήρε από την Ιταλίδα

μητέρα του Ιωσήφ), με την οποία μετέφεραν

σε ερημικές παραλίες νεράκια και αναψυκτικά στους

λουόμενους ώσπου αποφάσισαν το 2010 να βγάλουν

άδεια πλωτής καντίνας και να διευρύνουν την γκάμα

των επιλογών προς κατανάλωση,

προσθέτοντας μπίρες, γρανίτες, σάντουιτς και τσιπς.

Η γυναίκα πίσω από την πιο

cult καντίνα της Αθήνας
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Ο Ιωσήφ μάλιστα πουλάει τραγουδιστά τα προιόντα

με αποτέλεσμα η πλωτή αυτή καντίνα να έχει

αποκτήσει φανατικό κοινό από Έλληνες και

τουρίστες, που ενθουσιάζονται ιδιαίτερα και δεν

παραλείπουν να φωτογραφίζονται μπροστά της. Να

ζήσει το ελληνικό καλοκαίρι!

ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΝΤΙΝΑ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ
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