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Going out

Ανακαλύψαμε μια αυθεντική ιταλική γωνιά στη Μύκονο
∆ημοσιεύτηκε Τετ 24/08/2011.
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σε ποιο
σημείο της
παραλιακής
διασταυρώνονται το
καλό φαγητό με το
clubbing;
Το Sea n' City έβαλε τα καλά του
και επιφυλάσσει πολλές
γευστικές- και όχι μόνοεκπλήξεις για τη σεζόν.

Σε ποιό
ιταλικό στη
Μύκονο τρως
με 24,50
ευρώ;
Το πολυβραβευμένο ιταλικό
εστιατόριο Sale&Pepe γιορτάζει
20 χρόνια παρουσίας στο νησί
και σου κάνει δώρο.

Ποιο
εστιατόριο
φέρνει τα πιο
φρέσκα
θαλασσινά από όλη την
Ελλάδα;
Στο Ιώδιο, τα ολόφρεσκα
θαλασσινά του πιάτα μυρίζουν
ακόμη ...ιώδιο. Ζήτησε το menu
degustation 5 πιάτων με 30
ευρώ!

Γιατί μια νέα trattoria στη Μύκονο, το Catari, εισπράττει μόνο θετικά σχόλια από τους
gourmet lovers.
Οι γνωστοί μας από τα ήδη αγαπημένα Gola και Bakalo Νίκος Νάνου και Ετζίντιο Γκουερέρι μαζί με τον
Όσκαρ Τζιμπερτόνι είναι οι άνθρωποι πίσω- και μπροστά- από το ολοκαίνουριο Catari. Η νέα trattoria
που άνοιξε τις πόρτες της στο νησί των ανέμων στα τέλη Απριλίου ξεχωρίζει για τις αυθεντικές ιταλικές
γεύσεις της αλλά και για τον ιδιαίτερα καλοκαιρινό χώρο της.

Celebs now

Ποια εκπομπή
παίρνει η Χριστίνα
Λαμπίρη στο Star;
01/09/2011
Ρόλο έκπληξη ανέλαβε η
Χριστίνα Λαμπίρη μετά το
τέλος της 10χρονης
εκπομπής της

Celebs now

O Iωσήφ Μαρινάκης
υπέγραψε για
εκπομπή μαγειρικής
01/09/2011
Σε ποια συχνότητα θα τον
βλέπουμε την επόμενη
σεζόν;

Fashion news

Gemma Ward: Βάζει
πλώρη για το Όσκαρ;
01/09/2011
Νέος ρόλος για το
(πρώην) μοντέλο
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katerinazarifi
@nikosm77 μα τι να πω!!!!Εφιάλτης!!!!! #sagapwgamwti
12 minutes ago · reply · retweet · favorite

katerinazarifi
Προσοχή!Επίθεση μικροτσούτσουνων σήμερα στους
δρόμους...Είναι γλιτσολισθηροι, κορναρουν χωρις λόγο,
έχουν δακτυλο στη μύτη και φωνάζουν...!

Highlights η πίτσα, που μάλιστα διαθέτει δικό της ολόκληρο χωριστό κατάλογο, και οι κατάλογοι με τις
ντίβες του ιταλικού κινηματογράφου να ποζάρουν σαν σε εξώφυλλο.

16 minutes ago · reply · retweet · favorite

Info: Catari, Αγία Άννα, τηλ.: 2289078571

nikosm77
Just posted a photo http://t.co/H4zm6Em
22 minutes ago · reply · retweet · favorite
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W arning: http://www.missbloom.gr/article.aspx?aid=43 is unreachable.
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Σε ποιο σημείο της
παραλιακής
διασταυρώνονται
το καλό φαγητό με
το clubbing;

Σε ποιό ιταλικό στη
Μύκονο τρως με
24,50 ευρώ;

Ποιο εστιατόριο
φέρνει τα πιο
φρέσκα θαλασσινά
από όλη την
Ελλάδα;

Νέο μενού με μόλις
22 ευρώ στο Hilton
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Justin Timberlake Jessica Biel: Πάλι
μαζί;

Ποιες θα
πρωταγωνιστήσουν
στη νέα καμπάνια
του οίκου Chloé;

Prima Ballarina

Ποια Ελληνίδα είναι
υποψήφια για το
βραβείο Gucci του
Φεστιβάλ Βενετίας;
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