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Ο χΩρΟς: Η αυστηρή δωρικότητα της αυθεντικής ιαπωνικής κουζίνας βρίσκει το ιδανικό σκηνικό 
στο χώρο που σχεδίασε το αρχιτεκτονικό γραφείο Zege. Σκούρα χρώματα, παιχνίδια με το φως 
και τη σκιά, εμφανές μπετόν στους τοίχους πίσω από διάτρητα μεταλλικά πάνελ και στο βάθος (στη 
θέση του κήπου) αφαιρετικές παραπομπές στη φύση της Άπω Ανατολής. Το εστιατόριο χωρίζεται 
σε δύο μεγάλους χώρους, με τον πρώτο να κερδίζει τη θέα στο δρόμο και, κυρίως, στο ανοιχτό 
sushi bar και τον δεύτερο να έχει μια πιο private –πιο «μεταξύ μας»– διάθεση.     
Ο κΟςμΟς: Τα κορίτσια στο Kiku φοράνε μπότες Marc by Marc Jacobs, έχουν τα μαλλιά τους 
χτενισμένα συντηρητικά με αψεγάδιαστη χωρίστρα στο πλάι, έντονα βαμμένα χείλη και ελαφρύ κατά 
τα άλλα μακιγιάζ. Κουβεντιάζουν για την επικείμενη εβδομάδα design του Μιλάνου, για το χωρισμό 
της κολλητής τους με τον πολυσυζητημένο, επώνυμο γαμπρό της πόλης και συγκρίνουν το φιλέτο 
μαύρου μπακαλιάρου με miso του Kiku με αντίστοιχα εντός και εκτός Ελλάδος. Την ίδια ώρα, τα 
αγόρια στο Kiku μιλάνε για δουλειές. Για καινούργιες επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Κύπρο και στα 
Βαλκάνια, τις επόμενες κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κ.λπ., σαν να ακούς κάποιον 
να διαβάζει μεγαλόφωνα τους τίτλους του Κεφαλαίου.      
ΤΟ φαγηΤΟ: Ξεκινήσαμε με διάθεση κλασική, που στα ιαπωνικά σημαίνει maki rolls σε δύο 
εκδοχές: με σολομό η πρώτη, με γαρίδες tempura η δεύτερη. Εξαιρετικές επιλογές και οι δύο, με 
τη γαρίδα να κερδίζει στα σημεία, χάρη στην έμπνευση του chef να τυλίξει εξωτερικά το φύκι με 
ένα πολύ λεπτό, δροσερό φύλλο αγγουριού. Από τα πρώτα δοκιμάσαμε το μοσχάρι tataki, που 
τελευταία ανέρχεται στα hip μενού των κορυφαίων εστιατορίων και το διαχρονικό κοτόπουλο yakitori. 
Ζουμερό και απόλυτα γευστικό το tataki, με την τρυφεράδα του κρέατος να εξισορροπείται από 
τα ολόφρεσκα λαχανικά, αρωματικό και πιο παιχνιδιάρικο το yakitori. Από τα κυρίως ξεχωρίζει το 
buta soga yaki (χοιρινό σε πολύ λεπτές φέτες με τζίντζερ και σάλτσα σόγιας) και το tori teriyaki, 
(κοτόπουλο στη σχάρα με σάλτσα teriyaki). Το χοιρινό μού άφησε τις καλύτερες αναμνήσεις μέχρι 
σήμερα – σίγουρα ένα πιάτο που θα επέλεγα ξανά. Το κοτόπουλο στη σχάρα μπορεί να ακούγεται 
σαν ένα πιάτο χωρίς ιδιαίτερες γευστικές εξάρσεις, ο chef Tanaka Minorou ωστόσο κατάφερε να το 
κάνει πιο ενδιαφέρον. Κλείσαμε καθώς έπρεπε: με πράσινο τσάι.  �
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Για όσους δεν το γνωρίζουν, το Kiku είναι 
το blue chip στο χρηματιστήριο των ιαπωνικών 
εστιατορίων της Αθήνας, η σίγουρη επένδυση 
σε μια αγορά που μοιάζει σήμερα πιο 
ευμετάβλητη και ασταθής από ποτέ. 
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