προτάσεις

Το πρώτο
τσιπουράδικο
Θα ταξιδέψεις στα λιμάνια
και τις γειτονιές της Ελλάδας
παρέα με καλούς μεζέδες,
τσίπουρο, ούζο ή κρασί.
Δεν είναι ταβέρνα ούτε εστιατόριο, δεν είναι
καφενείο ούτε μεζεδοπωλείο, αν και διαθέτει πάνω
από 40 διαφορετικές μεζεδοεπιλογές. Στον χώρο, που
έχει για φόντο την πλατεία της παλιάς Λευκωσίας, θα
παραγγείλεις μεζέδες και παραδοσιακές συνταγές που
θα απολαύσεις με τσίπουρο, ούζο ή κρασί μεσημέρι και βράδυ. Το γευστικό ταξίδι αρχίζει με κάμποσα
ορεκτικά, συνεχίζεται με θαλασσινά και τελειώνει με
πιάτα κρεατικών στη σχάρα. Αν πάλι θες να δοκιμάσεις
κάποια σπεσιαλιτέ του, ζήτησε την τηγανιά χοιρινή με
πράσα, τους κεφτέδες της γιαγιάς, σουτζουκάκια πολίτικα ή την αστακομακαρονάδα. Σημείωσε πως μερικές
μέρες του μήνα το κέφι ανεβαίνει με ζωντανή μουσική
και ότι αναλαμβάνει και εκδηλώσεις στο χώρο του ή
τον δικό σου.
Το Τσιπουράδικο, Πλατεία Παλαιού Δημαρχείου Λευκωσίας (εντός των τειχών πόλη), Λευκωσία, 22875827.

Νέες γεύσεις
στο House

Chocolate
Truffles

Ένα καθωσπρέπει κομματάκι σοκολάτας που ικανοποιεί μόνο τις
διαιτητικές προσταγές, δεν είναι
ποτέ αρκετό. Γι’ αυτό κι εμείς δοκιμάσαμε τα τρουφάκια, που έκαναν την εμφάνισή τους στο υγιεινό και χαμηλών θερμίδων μενού
του Olives & Burgers. Είναι πεντανόστιμα και προσφέρονται σε
τρεις διαφορετικές γεύσεις. Είναι
μάλιστα φτιαγμένα χωρίς φρέσκια
κρέμα και βούτυρο για να βάζουν
φρένο στη χοληστερόλη και τα
λίπη.
Olives & Burgers, Προδρόμου
37Δ, Λευκωσία, 77777447, www.
olivesandburgers,com

Ευχάριστες εκπλήξεις σε περιμένουν
στο House Bar Restaurant στη Λεμεσό. Ο
χώρος που απ’ την πρώτη στιγμή προσέλκυσε
καλό κόσμο απ’ όλο το νησί έχει νέο μενού
με πρωτότυπες ανοιξιάτικες γεύσεις. Με την
παρέα μοιραστείτε κάποιο πιάτο απ’ την κατηγορία «μικρά και μεγάλα», που θα ανοίξει
την όρεξη και για κυρίως μακαρόνια λιγκουίνι, σολομό, χοιρινό ή μοσχαρίσιο κρέας, κοτόπουλο και λαβράκι.
House Bar Restaurant, Αγ. Ανδρέου & Χριστοδούλου Σώζου 21, Λεμεσός, 25364040.

Μαγιοπούλα
Τα πιάτα του έχουν τη γεύση, τα χρώματα
και τα μυρωδικά της Μεσογείου και ιδιαίτερα
της Κύπρου, αφού οι ιδιοκτήτες δεν επενδύουν στα παράξενα και δυσεύρετα υλικά, αλλά
σ’ αυτά που προσφέρει η κυπριακή γη. Πρόκειται για ένα εστιατόριο που προτιμούν πολλοί επιχειρηματίες, Κύπριοι και μη, αλλά και
που ικανοποιεί τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο.
Ενδιαφέρον και το γεγονός πως μπορείς να
φτιάξεις ο ίδιος το μεζέ που θες με το ψάρι
που σ’ αρέσει περισσότερο. Για πρωτότυπες
γευστικές εμπειρίες δοκίμασε το ριζότο με μελάνι σουπιάς ή τις γαρίδες με γλυκό τραχανά
και σάλτσα εσπεριδοειδών. Στα συν, τα σπιτικά
γλυκά που φτιάχνει με μεράκι η ιδιοκτήτρια.
Γωνία Διαγόρου & Παντελή Κατελάρη 16Α,
Λευκωσία, 22665577.
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