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Με σύµµαχο τον καιρό και την καλή
διάθεση, περάσαµε ένα υπέροχο
σαββατοκύριακο στο Ναύπλιο
απολαµβάνοντας όµορφα τοπία και
φρέσκες, γευστικές προτάσεις!
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Ναύπλιο
ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ...

ΟΓΕλληνες χωρίζονται οε δύο κατηγορίες: Σε αυτούς που έχουν
πάει έστω µία φορά στη ζωή τους στο Ναύπλιο και το λάτρεψαν και
στους ψεύτες! Ο πιο αγαπηµένος προορισµός σαββατοκύριακου
όλων των εποχών σάς περιµένει, όµορφος όπως πάντα, γεµάτος
σταθερές αξίες και πολλές, φρέσκες προτάσεις!
Κείµενο - φωτογραφίες:

Εχω

ΗΛΙΑΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ

ανέβει όλα τα σκαλοπάτια ως το Παλαµήδι

ενώ υπάρχει και blog ενηµέρωσης για τους φίλους που

∆εξιά σελίδα:

πάνω από τέσσερις φορές -µία, µάλιστα, τα

Ba βρείτε στο anihcslibrar\ .blogspot.com. To Φουγάρο

1. Οι εξωτερικοί

κατέβηκα κιόλας-, έχω πάρει σκάφος για

περιλαµβάνει ακόµα ια ArtShop. Αµφιθέατρο, Εργυουψιο

ιου Φουγάρου

το Μπούρτζι, έχω περπατήσει στην Αρβανιπά και έχω

Τεχνών, Πωλητήριο Βιολογικών Προϊόντων, Χώρους

ιδανικοί την άνοιξη

κολυµπήσει στην Καραθώνα. Επίσης, αν και ντρέποµαι να

Τέχνης, ενώ σιγά σιγά ολοκ>.ηρώνεται και ο θερινός

καλοκαίρι.

το πω, mo µικρός είχα πάρει το τρενάκι και είχα κάνει βόλτα

κητιµατογράφος.

2. Η θέο οπό το Πολοµήδι

µε άµαξα.Έχω ψαρέψει στο λιµάνι, έχω φάει καλαµπόκι και

Πολύ γνωστή ταβέρνα στην παραλία του λιµανιού είναι ο

είναι µαγευτική.

µαλλί της γριάς από πλανόδιο, έχω δώσει π)ηροφορίες σε

Σαβούρας. Εόώ ιρώιε µόνο ψάρι. ντόπιο! Ό,τι καλιπερο

3. Από την πλατεία

τουρίστες και ξέρω που βρίσκεται ακόµα και το βαυαρικό

καικί.οφορεί στα νερά του Αργολικού ψηµένο στα κάρβουνα,

Συντάγµατος

είναι

λιοντάρι!

εξαιρετική ψαµέχχιυιια και καλό τηγάνι, αν και µεγάλη

περιπλανηθείτε

Αυτήν τη φορά όµως πήγα στο Ναύπλιο µε σκοπό να

συµβολή στη φήµη του µαγαζιού είναι n εκτιλτικτική

γροψ ικό στενάκια

ασχοληθώ µε το φαγητό και µόνο! Και µετά από σοβαρή

αστακι ιµαχαρον άδα µε αστακούς από ιον Άγιο Ευσιράι» i

4,5.

έρευνα πολλών ηµερών και χιλιάδων συνολικά θερµίδων

i m; Λήµνου. Αν ρωτήσεις «πού να φαιό;» δέκα φίλους

εξαιρετικό

και το

οτα

Τοπικό προϊόντα,
ελαιόλαδο

συµπέρανα ότι το Ναύπλιο στο φαγητό παραµένει µια

που έχουν πάει οτο Ναύπλιο και ξέρουν, σι 7 Ba cxlxxtuv

και βανίλια µε γλυκό

πόλη τουριστική µε κάποιες ευχάριστες εκπλήξεις υψιιλού

σαν ιιµώτιι επιλογή uι'Οµορφο ταβερνάκι. Πραγ-µαπκά

του κουταλιού

επιπέδου!

όµορφος χοίρος, νεοκλασικό το κτίριο, πολλά τα παλ ιά

ατο Παραδοσιακό

αντικείµενα και οι αντίκες στο εσωιερικό αλλά προσεκτικά

Μπακάλικο

διακίχτµηµένα, και κυρίως ένα δυνατό ελληνικό µενού

6. Ελλάς,

Βόλτα οτα πιο νόστιµα της πόλης...

Με µεγάλη µου χαρά επισκέφθηκα το νέο πολιησµικόγαστρονοµικόµε απλές γεύσεις και πολύ καλά µαγειρεµένα φαγητά µε
πολυχώρο της περιοχής, το περίφηµο

πιάτο χοιρινής τηγανιάς µε πιπεριές, τα καυτερούτσικα

πέτρινα κτίρια µε µεγάλους υπαίθριους χώρους και, φυσικά,

W9

το φουγάρο σήµα κατατεθέν, όλοι αναπαλαιωµένοι χώροι

γαλοπούλας, ενώ ανάρπαστογίνεται και το µιλ.φέιγ στον

του παλιού εργοστασίου κονσερβοποίησης ντοµάτας µε

τερµατισµό!

imi) ία tuιληξη.

ιι

«ωρος γεµάτος

ιστορία.

>πι >/ ίιικο σουβλάκι ή το µπιφτέκι

την επωνυµία Ανθός. Στο καλαίσθητο cafe-εοτιαιόριο που

Με το βαρύ τίιλο του πρώτου εστιατορίου του ελεύθερου

φέρει ελληνική ταυτότητα θα δοκιµάσετε και κάποιες mo

ελληνικού κράτους, στην πλατεία Συντάγ-µαιος, lo

ιδιαίτερες γεύσεις. Σούπα ηµέρας, µυδοπίλαφο, µαροκινά

taiiuu.

µπουτάκια κοτόπουλου, µπακαλιάρος πανέ µε σπανάκι και

Πολλοί οι διάσηµοι που έχουν περάσει από εκεί. αµέιρητος

v"1Ελλάς είναι ζωντανό

κοµµάη της ιστορίας.

πανακότα ή µους αρλεκίνος µε λευκή και µαύρη οοκυλάτα

Ο κόσµοςκαι, αν σας βγάλει ο δρόµος, ρίξτε µια µαπά.

για να γλυκαθείτε. Ζεστός και φιλικός χώρος π βιβλιοθήκη

Ελλτινική κι ιυζίνα και mo Αλαλούµ µε µπαµπάτοικες

Ανθός, που περιλαµβάνει περίπου 14.000 βιβλία και πάνω

µερίδες και ελαφρώς πειραγγαένες συνταγές, όπως φιλέτο

από 150 πίλους περιοδικών. Από το 2008, µάλιστα, έχει

κι

αρχίσει και αυτοµατοποίηση της συλλογής και ο κατάλογος

γκόγχες και µοηχαράκι γεµιστό µε σάλιου βερίκοκου, καµιά

ανεβαίνει µε Λογισµικό Ανοιχτού K&'xSixu
oic διαδίκτυο.

δεκαιιεχτοριά είδη σνίτοελ και πι διάσηµη -µέχρι και m

Olive

θα βρείιε

οττιηκή αίσθηση. Πολλοί ζηιάνε to κολακοτρωνέικι i, ένα

Φουγάρο.Ένα συ^ιφότηµα που αποτελείται από τρία
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χώροι

ποτ» mio µε µάνγκο και γάλα καρύδας, χειροποίητες

ΜΛΙοΙ-ΐΠ

I

ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóò÷ñü

: OLIVE

ðø÷öüøùóþõ: ïîöíõìë, 28-04-2013
ê÷éþýõ: 115,116,117,118....

(3 õäØ 6)

èçæ÷òüû: 3622 cm ²
èçåù ìîìéüúüöþõ: 140160
ÿäíìüíóãóþõ ÷óñâäüî: (210) 6834.444

áçàù ìé÷íýþ: ßÞ ÝÞÜÛÚÙÞ

www.clipnews.gr

ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóò÷ñü

: OLIVE

ðø÷öüøùóþõ: ïîöíõìë, 28-04-2013
ê÷éþýõ: 115,116,117,118....

(4 õäØ 6)

èçæ÷òüû: 3622 cm ²
èçåù ìîìéüúüöþõ: 140160
ÿäíìüíóãóþõ ÷óñâäüî: (210) 6834.444

áçàù ìé÷íýþ: ßÞ ÝÞÜÛÚÙÞ

Νέα Υόρκη- Σαλάτα της Πεθεράς.

∆εξιά σελίδα:

ΓΙΑ ΠΑΓΩΤΟ ΚΑΙ ΓΛΥΚΟ...

Ο Κήπος είναι ένα από τα αγαπηµένα µου µαγαζιά στο

1. Στα Μαύρο Γάιο για

Οποιον κι αν ρωτήσεις

Ναύπλιο. Μετακόµισε πρόσφατα και µπορεί να έχασε τον

ποτάκι και ατµοσφαιρική

ολοι θα σου πούνε «στον Ιταλό»! Και. φυσικά, εννοούν το

στα Ευήλιο

πού να φος παγωτό,

υπέροχο κήπο στον οποίο είχα κάνει αµέτρητα καλοκαιρινά

µουσική.

διαοηµο Marcello. ιδιοκτήτη και ψυχη του καταστήµατος

φαγοπότια, αλλά ευτυχώς δεν έχασε την καλή κουζίνα και

2. To καλύτερα burgers

Antica

τις µοναδικές γεύσεις. Μεσογειακό το µενού στη βάση του,

στο Ανω-Κάιω'

τα τελευταία

δυναµικός, νέος και µε πολλή φαντασία ο Γρηγόρης, ο

περιγράφω αλλο'

το γάλα. τα αβγά και τα φρέσκα φρούτα, στο µαγαζί

σεφ, και το αποτέλεσµα εξαιρετικό. Φιλετάκια κοτόπουλου

3. Απίστευτοι

του θα δοκιµάσετε

µε σάλτσα κρεµώδους τυριού, χοιρινό φιλέτο Τοσκάνης,

∆εν

Ge la t erj a di Roma

Με 40 χρονιά στο επάγγελµα.

13 στο Ναύπλιο, και χρησιµοποιώντας

τέλεια

ένα από τα καλύτερα ίσως παγωτά

λουκουµάδες στο Xenon

της Ελλάδος. Χειροποίητο

µπιφτεκάκι ζουµερό Κήπος µε µετοοβόνε και µελιτζάνα και

4. Πρωινό µε θέα όλη την

γεύσεις όπως φουντούκι - σοκολάτα, κρέµα καραµελέ,

ιταλικά παγωτό, λοιπόν, οε

στο τέλος πανακότα και σιροπιαστά!

πλοτείο Συντάγµατος στο

στραταιατέλα.

Πολύ αγαπηµένος και ο Κανακαράκης µε το φηµισµένο

Xenon Inn.

φράουλα και για τους τολµηρούς σορµπέ σοκολάτα µε

φερέρο ροσέ. αλλά και σορµηέ λεµόνι,

µπιφτέκι της Αντωνίας, την αυθεντική παέγια και τα

5. Αγαπηµένη γωνιά το

γκραηα (ας πούµε ιταλικό τσίπουρο) και καυτερή πιπεριά1

σκαλοπίνια µε γλυκόξινη σάλτσα, ενώ πολλούς φανατικούς

Σοκάκι.

Όλα τα παγωτά σερβίρονται

έχει και το σπιτικό σοκολατένιο σουφλέ και n παραδοσιακή

6. Ο Γρηγόρης chef αχον

σαντιγί και χειροποιητα φρεσκοψηµένα

καρυδόπιτα µε παγωτό.

Κήπο εν ώρα δράσης1

έχουν πιάσει ακόµα οι µεγάλες ζέστες για παγωτό, θα αας

αν θέλετε µε αληθινή σπιτική
χωνάκια. Αν δεν

περιµένει τιραµιοού µε µαοκαρπάνε. πανακότα, κοοάτο

Νέα άφιξη και το wine bar 360 µε τους µεσογειακούς
Κάτω:

ιταλιάνα, ζούπα ινγλέζε αλλά και πανετόνε.

ευφάνταστο µενού από το οποίο ξεχώριζα n ουρά

Ο Marcello είνοι ο mo

To εξωτικό άνοµα Κααλυµέ

µοσχαριού και το κόντρα φιλέτο ∆ανίας!

διάσηµος «πογωτοποιός»

ολοκαίνουριο

To µεγάλο αδελφάκι του 360, το Xenon, στην πλατεία

της περιοχής.

πόλης! Ano τα αρχικά των ονοµάτων Κατερίνα. Ασηαοια.

µεζέδες του, τα τηατίνια µε ποικιλίες και, φυσικά, το

ανήκει και οε ένα

ζαχαροπλαστείο

στην καρδιά της παλιάς

Συντάγµατος, είναι σηµείο αναφοράς για τους τέλειους

Λυδία κοι Μελίνα, που είναι οι κάρες του ιδιοκτήτη,

λουκουµάδες µε σοκολάτα και παγωτό. Αν έχετε την τύχη

προέκυψε αυτο το γλυκό µαγαζάκι µε σπεσιαλιτέ τα

να κλείσετε και µια διανυκτέρευση στον οµώνυµο ξενώνα

οµώνυµο πολιτικό γλυκό µε βάση το ραβανί, κρέµα

και να ξυπνήοετε και να πάρετε το πρωινό οας στο γραφικό

πουτίγκας και ινδοκάρυδο

∆οκιµάστε επίσης εκµέκ. καζάν

µπαλκονάκι, µε µια από πς mo ωραίες πλατείες της Ελλάδας

ντιπί, νουγκατίνα. µιλφειγ. καρυδόπιτα, πορτοκαλόπιτα

στα πόδια σας, δεν θα το ξεχάσετε ποτέ!

και αυθεντικά τρίγωνα Πανοράµατος

Μια και το Ναύπλιο προσφέρεται για γρήγορο φαγτιτό στο

Θεσσαλονικιού

από τα χεράκια του

ζαχαροπλάστη!

χέρι, σας προτείνω να περάσετε και από την Κρεπάλλη
Ξεχωρίζει n αλµυρή µε κοτόπουλο, µανιτάρια και πιπεριά
όλα σβησµένα µε ούζο και κρούστα τυριού, και από
ης γλυκές n απίστευτη σύνθεση µε λευκή σοκολάτα,
kinder bueno, µπισκότο και παγωτό φιοτίκι, όπως και n
κρέπα µε σοκολάτα, φράουλα, Philadelphia και τριµµένο
µουστοκούλουρο!
Με ενδιαφέρουσα διακόσµηση, το Σοκάκι είναι ο mo
κατάλληλος χώρος για έναν ωραίο καφέ, ένα γρήγορο σνακ
ή ένα βραδινό ποτό. Ιταλικά τα περισσότερα πιάτα του,
που µπλέκουν και ελληνικές γεύσεις, όπως n quiche µε
κοπανιστή Μυκόνου και ντοµαήνια, νιόκι µε φασκόµηλο και
βασιλικό, αλλά και διαχρονικό προσούτο µε πεπόνι, αχλάδι
και λάδι τρούφας.
Ζωντανό και το βράδυ το Ναύπλιο µε πολλά, όµορφα
µαγαζάκια που ξεχωρίζουν είτε γα την υπέροχη
διακόσµηση και τα κοκτέιλ, όπως ο Μαύρος Γάτος, είτε για
την έντεχνη µουσική και τα ρακόµελια που θα δοκιµάσετε
στο Μελι, Γάλα, Μουσική To τελευταίο, που έχει γάνει
πλέον αγαπηµένο µου στέκι, κάνει και ωραίο κρασόµελο,
πίτες και σπιτικά γλυκά, ενώ σερβίρει και πειραµατικά
ατπτικά µεζεδάκια που όσο πάνε και εξελίσσονται µέσα στην
απλότητά τους. Γίγαντες, χταποδάκι, γαριδούλες τηγανητές
και άλλα πολλά!
" 118 olive
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Και κάτ i στα όρθια...
Τέλος;, µια από τις mo πρόσφατες και σίγουρα
n προσωπική µου αγαπηµένη προσθήκη σιυ
Ναύπλιο! Λεν ξέρω αν έγινε αποκλειστικά για τους
πειναοµένους φαντάρους, γιατί δεν µεταµφιέστηκε
σε ένα ακόµα σουβλατζίδυίο της σειράς, to µόνο
σίγουρο είναι ότι το Άνω-Κάτω φτιάχν ει ένα
από τα καλύτερα burgers της Ελλόδας, σε σούπερ
χορταστικές µερίδες και εντελώς τίµιο κόστος!
Μεγάλο, λεπιό και ζουµερό αληθινό µπιφτέκι,
ολόφρεσκο ψωµάκι, µπέικον και τηγανητό αβγό!Ή
σπιτικό ιοίλιΓΗ σάλτσα blue cheese!"H µανιτάρια!
Και, φυσικό, χοντροκοµµένες τηγανητές πατάτες!
Πέρα από τα burgers υπάρχουν και τρεις εξαιρετικές
µακάρι ·νάδες. κλαµπ σάντουιτς και ολόφρεσκες
σαλ.άιες!
To σίγουρο είναι ότι µια επίσκεψη στη «Νάπολη της
Ανατολής» θα σας δώσει την ευκαιρία να εκτιµήσετε
τον τόπο αυιύ µε ΐ|Κ)ΐιο αυθεντικό και να γεµίσετε
µυαλό και καρδιά µε όµορφες εικόνες, υπέροχες
γεύσεις και χρώµατα. W

\iuk

Κάνιιµρ και in ψώνκι

..

Ένα µαγαζάκι µε όλα τα καλούδια της περιοχής είναι

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

το Παραδοσιακό Μπακάλικο Ναυπλίου. Σπιτικά

ΦΟΥΓΑΡΟ: Ασκληπιού98. τηλ: 27520 47300.

ζυµαρικά και τραχανάς, ελαιόλαδο, µέλι. µαρµελάδες

ΑΝΩ-ΚΑΤΩ:

και υπέροχη, βελούδινη βανίλια υποβρύχιο

Επάνω:

ανακατεµένη µε γλυκό του κουταλιού, που δίνει άλλη

Η πλαιεια Συνίογµαιος

διάσταση σε ένα απλό ποτήρι πολύ παγωµένο νερό!

πρωιο πλάνο

27520 25032.
σε

Σταθερή αξία στα µη γαστρονοµικά δρώµενα του
Ναυπλίου είναι και το Μουσείο Κοµπολογιού στην

Ασκληπιού 74, Στρατόπεδο,τηλ.:

KARONIS WINE SHOP: Οδός Αµαλίας 5, τηλ:
27520 24446.
ΑΛΑΛΟΥΜ: Πατιανικαλόου10, τηλ.: 27520 29883.

∆εξιά οελίδα:

ΣΑΒΟΥΡΑΣ: ΜηκχιµΓίουλίνος79, Λιµάνι Ναυπλίου.

οδό Σταϊκοπούλου. To πρώτο που άνοιξε σε όλη την

1. Φρεο*α ψαρια και

τηλ.: 27520 27704.

Ελλάδα και µοναδικό στον κόσµο, αριθµεί πάνω από

θαλασσινά οίον ιοιορικο

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΠΑΚΑΛΙΚΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ:

1.000 κοµπολόγια που χρονολογούνται από το I 700

Σαβούρα

Σταϊκοπούλου2, τηλ.: 27520 24759.

2. Ο κύριος Κορώνης

Ο ΚΗΠΟΣ: Πλατεία Φιλελλήνων l. τηλ: 27520

όταν δεν διδάσκει για

22978.

ο ∆ηµήτρης Καρώντις διοργανώνει στην κάβα του

ιον ελληνικό αµπελώνα

TO ΟΜΟΡΦΟ ΤΑΒΕΡΝΑΚΙ: Κωτσ^οπούλου &

Karonis Wine Shop γευσιγ-νωσίες µε παρουσίαση

απσλαµβο\£ι

Β. Ολγος 1, τηλ: 27520 25944.

ελληνικού αµπελώνα αλλά και ποικιλίες οιίζυυ

3. το ζεοτο και φιλικό

ΕΛΛΑΣ: Πλ Συντάγµατος,τηλ: 27520 27278.

και τσίπουρου. Πιο εξειδικευµένες

Όµορφο

ANTICA GELATERIA DI ROMA: Φορµσκοπσύλου

ως το I9S0!
Με τεράοτια εµπειρία στο κρασί

και

τα αποστάγµατα,

οινογτωσίες

Ταβερνάκι

οργανώνονται για γκρουπ και απαιτητικούς λάτρεις

4. Μπορείτε νο ξοδέψει

3, τηλ: 27520 23520.

του κρασιού. Ο κύριος ∆ηµήτρης όµως δεν περιορίζει

ώρες ολόκληρες στα στενά

360:Παπανικολάου26, τηλ: 27520

την αγάπη του για το κρασί αποκλειστικά εντός

ιπς πόλης

ΣΟΚΑΚΙ: Εθνικής Αντιοτάσεως 8, τηλ: 27520

καταστήµατος, αλλά παράγει και εµφιαλώνει

5. Χονίρο «ονιµα περνΟιι

26032.

το δικό του Μοσχοφίλερο και ένα εξαιρετικό

n ωρα στο Μουσειο

ΚΡΕΠΑΛΛΗ: Βοσ Όλγας 27, τηλ: 27520 27773.

Αγιωργίτιχο Nouveau, ένα φρέσκο κρασί που πρέπει

Κοµπολογιού

ΜΕΛΙ, ΓΑΛΑ, ΜΟΥΣΙΚΗ: Αγ. Τερζάκη 25, τηλ:
6939081569.

28068.

να καταναλωθεί εντός 1 έτους περίπου, µια και τα

6. To Παλαµήδι δεοπόζο

σύνθετα αρώµατά του σταδιακά χάνονται. Στα ράφια

εηιβληυκΟ πανω ano lo

ΜΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΣ Σωφρώνη 1 & Μπουµηουλίνας.

θα βρείτε κρασιά από όλο τον κόσµο, παλιές χρονιές

Ναµπλίϋ

τηλ: 27520 26652.

από ελληνικές ποικιλίες, διάφορα αποστάγµατα από

ΚΑΚΑΝΑΡΑΚΗΣ: Βοσ.Όλγας 18, τηλ: 27520

τα οποία ξεχωρίζει το παλαιωµένο τσίπουρο, αλλά και

25371.

κουβανέζικα πούρα!
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