
Yellow

Chic garden
Είναι πολύ όμορφο αυτό το κηφισιώτικο all-day στέ-
κι. Κάθεσαι στον καταπράσινο ρομαντικό κήπο με τις 
ελιές και τα χρωματιστά μαξιλαράκια στους καναπέ-
δες και βλέπεις σαν σκηνικό το εσωτερικό του μα-
γαζιού μέσα από τις ορθάνοιχτες τζαμαρίες σε όλη 
τη γοητευτική και καλόγουστη αισθητική του: υπέρο-
χες mix & match ταπετσαρίες στις πολυθρόνες, δια-
φορετικά έπιπλα που συνδυάζονται αρμονικά μετα-
ξύ τους, τιμόνια και ρόδες ποδηλάτου που κρέμονται 
από διάφορα σημεία και όλα αυτά ατμοσφαιρικά φω-
τισμένα. Το «κίτρινο» all day café restaurant, από τον 
Κώστα Βακιρτζή και τους συνεταίρους του («Κίτρινο 
Ποδήλατο», «Πλους Ποδηλάτου», «Moorings») σερ-
βίρει από νωρίς καφέ και σνακ, προτείνει μια θαυμά-

σια μεσογειακή κουζίνα από τα χέρια του σεφ Βασίλη 
Αλβανίδη, ενώ η σικάτη ατμόσφαιρα του χώρου το 
κάνει την τέλεια πρόταση για ένα κοκτέιλ στο μπαρ ή 
μια βραδινή έξοδο για φαγητό. Το μενού, με προτά-
σεις που απλώνονται όμορφα από τις πολλές πρωτό-
τυπες σαλάτες –λ.χ. αυτή με προσούτο, αποξηραμέ-
να φρούτα και vinaigrette rasberry– και τα ορεκτικά, 
όπως τα πουγκάκια με κοτόπουλο και κάρι με τσάτ-
νεϊ βερίκοκο, περνάει στις πίτσες και τα ζυμαρικά 
(θα αγαπήσετε το κριθαράκι με γαρίδες και φινόκιο 
σε ζωμό μπισκ) και τιμάει τα κρεατικά με χορταστικά 
burgers, Τ-bone, ταλιάτες, φιλέτα αλλά και ορισμένα 
πιάτα για θαλασσινούς ουρανίσκους – διαλέξτε σο-
λομό με γκλάσο από τζίντζερ, λάιμ και μέλι ή ουρές 

καραβιδας με σπανάκι σε λευκή σάλτσα γλυκάνισου. 
Πολύ αρωματικά και  φίνα τα γλυκά, ξεκινούν με δι-
εποχικό σουφλέ σοκολάτας με παγωτό βανίλια για 
να δώσουν το… κουτάλι σε καλοκαιρινές δροσερές 
γεύσεις όπως το semifreddo λευκής και μπίτερ σο-
κολάτας, την πανακότα με φρούτα του δάσους, την 
κρέμα λεμονιού σε τάρτα με παγωτό δυόσμου, γεμά-
το άρωμα και δροσιά, ή τα έξοχα παγωτά από χαλβά 
Δραπετσώνας με βραχάκι μελιού και τζίντζερ-λάιμ. 
Το στιλ, η χαλαρή αύρα και το class του «Yellow» με 
πρώτο τη τάξει –καλοκαιρινό– πλεονέκτημα τον πα-
ραδεισένιο του κήπο, το έχουν αναδείξει σε δυνατό 
meeting point με ευτυχισμένο, πιστό κοινό. 
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