
34 lifo – 14.11.19

Θε
μα

τι
κή

A
ΦΙ
Ε
ΡΩ
ΜΑ

Αυθεντική ατμόσφαιρα κάβας για οινόφιλους και όχι 
μόνο.
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Η έννοια της κάβας επαναπροσδιορίζεται 
τα τελευταία χρόνια και το Eighteen Screen 

Wine & Nuts καταθέτει τη δική του πρόταση 

με έναν χώρο που οδηγεί τα βήματά σου στον 

Πειραιά. Με περισσότερες από 1.000 ετικέτες 

σε κρασί, δεν υπάρχει περίπτωση να μη βρεις 

αυτό που αναζητάς, όσο ψαγμένος κι αν είσαι 

πάνω στο θέμα «οίνος». Το πιο πιθανό είναι ότι 

θα ξεχαστείς χαζεύοντας τις ετικέτες από τον 

ελληνικό και τον διεθνή αμπελώνα, ενώ θα 

νιώσεις την ακαταμάχητη επιθυμία να δοκι-

μάσεις όσο περισσότερες μπορείς. Άλλωστε, 

στο Eighteen Screen Wine & Nuts θα βρεις από 

τις πιο mainstream επιλογές μέχρι προτάσεις 

για συλλέκτες ή φανατικούς οινόφιλους. Εξαι-

ρετική και η σειρά των ετικετών σκληρού αλ-

κοόλ, με premium προτάσεις σε ουίσκι, ρούμι, 

τεκίλα, βότκα και ό,τι άλλο μπορεί να επιθυμή-

σεις. Οι μπίρες που φιγουράρουν στα ράφια 

είναι μια εκλεκτή επιλογή από ελληνικές και 

ξένες ζυθοποιίες, ενώ τα αποστάγματα έχουν 

τη δική τους θέση, με τις μονοποικιλιακές ετι-

κέτες να ξεχωρίζουν ανάμεσα στις προτάσεις. 

Οι φρεσκοψημένοι ξηροί καρποί σε μαγεύουν 

με το άρωμά τους από την πρώτη στιγμή και 

η delicatessen γωνιά –που κάθε άλλο παρά 

γωνιά είναι– έχει να επιδείξει τους δικούς της 

θησαυρούς από την ελληνική παράδοση αλλά 

και τις παραδόσεις διαφορετικών χωρών. Μην 

παραλείψεις να δοκιμάσεις τα αποξηραμένα 

φρούτα –τέλειο συνοδευτικό για το κρασί 

σου– αλλά και τα ιδιαίτερα γλυκά κεράσματα. 

Σε έναν minimal χώρο σχεδιασμένο με μεράκι 

και πολλή γνώση θα βρεις όλα όσα έχει να σου 

προσφέρει μια σύγχρονη κάβα, όπου η υψηλή 

ποιότητα είναι αδιαπραγμάτευτη αξία.

Τζαβέλλα 90, Πειραιάς, 210 4120631, www. eighteenscreen.gr, Facebook: 
EighteenScreen Coffee Roasters, Instagram: eighteenscreencoffeeroasters 


