MICRO ROASTERY

Eighteenscreen

Το στέκι των coffee lovers βρίσκεται στον Πειραιά.

Αν είσαι πραγματικός coffee lover, δεν
υπάρχει περίπτωση να περνάς από Πειραιά και
να μην κάνεις στάση στο Eighteen Screen. Είναι η μυρωδιά του καφέ που θα σε παρασύρει
στον χώρο του Micro Roastery, το οποίο έχει
δημιουργήσει ο Q Grader Γιάννης Γκιουρτζιάν,
και έπειτα οι ιδιαίτερες ποικιλίες και τα χαρμάνια που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά
και ξανά για να δοκιμάζεις συνεχώς και κάτι
καινούργιο. Εξάλλου, αν γνωρίσεις την κατηγορία specialty coffee, δύσκολα θα μπορέσεις
να την αποχωριστείς και το Eighteen Screen
αυτή την κατηγορία την ξέρει πολύ καλά. Με
το βλέμμα στραμμένο σε επιλεγμένες καλλιέργειες απ’ όλον τον κόσμο, το Eighteen Screen
μεταφέρει στην οδό Τζαβέλλα,
στον Πειραιά, μια σειρά από
επιλογές σε single origin
και single estate καφέδες που κάνουν
τη διάφορα χάρη
στο άρωμα και τα
γευστικά χαρακτηριστικά τους.
Κι έπειτα είναι
το αριστοτεχνικό καβούρδισμα

που αναδεικνύει το ξεχωριστό προφίλ των
κόκκων που έρχονται από διαφορετικές γωνιές του πλανήτη. Το ταξίδι του καφέ ξεκινά
από φάρμες σε μακρινά εδάφη και καταλήγει
σε αεροστεγώς κλεισμένα σακουλάκια που
μπορείς να προμηθευτείς για να απολαύσεις
στο σπίτι έναν πραγματικά ιδιαίτερο καφέ,
εκείνον που ταιριάζει απόλυτα στη δική σου
γευστική αναζήτηση. Εκτός από τον retail
χαρακτήρα, η χονδρική πώληση παραμένει
βασικό αντικείμενο, αφού οι ποικιλίες του
Eighteen Screen είναι οι αγαπημένες των πιο
ενημερωμένων baristi. Ο χώρος, που πρόσφατα ανακαινίστηκε πλήρως, είναι ένα στέκι για
τους λάτρεις του καφέ και σε υποδέχεται για
να σου σερβίρει το ρόφημα που θα
επιλέξεις, προσφέροντας μια
μοναδική εμπειρία απόλαυσης που έχει όλα τα
χαρακτηριστικά της
αυθεντικότητας:
τόπο καταγωγής,
σωστό ψήσιμο
και την τέχνη
του barista να
απογειώνει τη
γεύση.

Eighteenscreen Micro Roastery, Τζαβέλλα 88, Πειραιάς, 210 4120631,
www. eighteenscreen.gr, Facebook: EighteenScreen Coffee Roasters,
Instagram: eighteenscreencoffeeroasters
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