Remezzo Mykonos

Το ιστορικό και κοσμοπολίτικο στέκι της Μυκόνου

Η ιστορία
Άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του το 1967 στην είσοδο του Γυαλού και γρήγορα έγινε ο
αγαπημένος προορισμός διασκέδασης του διεθνούς jet set στο κοσμοπολίτικο Νησί των Ανέμων. Σχεδόν 50 χρόνια μετά το Remezzo εξακολουθεί να καλωσορίζει τους επισκέπτες
τους προσφέροντας την ωραιότερη θέα στη Χώρα της Μυκόνου και να διοργανώνει τα ωραιότερα πάρτι!
Γαστρονομία
Ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας του νησιού, η μυκονιάτικη παράδοση και η κυκλαδίτικη
κουλτούρα δημιουργούν ένα μοναδικό κράμα γεύσεων στην κουζίνα του Remezzo. Οι θησαυροί της Δήλου δίνουν ένα εκπληκτικής γεύσης cheviche όσο το ταρτάρ τόνου πάνω σε
καρπάτσο μόσχου με μαγιονέζα wasabi φέρνει διεθνή αέρα στη γαστρονομική του ταυτότητα. Η παράδοση του νησιού εκφράζεται μέσα από τη μυκονιάτικη κρεμμυδόπιτα και τα
ψητά χτένια με αιγαιοπελαγίτικο αλάτι και ελληνική τρούφα, ενώ οι Κυκλάδες δίνουν δυναμικό “παρών” με το καπνιστό χταπόδι με φάβα Σαντορίνης και σπιτικές πίκλες, καθώς και με
την κυκλαδίτικη σαλάτα ντάκο σε μιλφέιγ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεγάλη ποικιλία σε raw επιλογές κρέατος και ψαριού, με τα τελευταία να φτάνουν καθημερινά στην
κουζίνα του Remezzo από τα νερά της Μυκόνου. Το κλασικό καλοκαιρινό πιάτο των γεμιστών συναντά τη σύγχρονη εκδοχή του στην πρόταση του Remezzo και ο γλυκός επίλογος
φέρει αέρα Ιταλίας με μια τάρτα με μασκαρπόνε και καφέ. Κι αυτές είναι κάποιες μόνο από
τις επιλογές για ένα γευστικό δείπνο κάτω από τον ουρανό του Αιγαίου!
Τα βράδια
Αν η θέα από τη βεράντα του προσφέρει το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα στη Μύκονο, οι νύχτες
στο Remezzo είναι σίγουρα οι πιο δυνατές στο Νησί των Ανέμων. Μοναδικά signature cocktails και μια πολύ ενημερωμένη κάβα με premium ποτά θα αποτελέσουν την ιδανική συντροφιά, ενώ το ανανεωμένο εσωτερικό του θα γίνει και φέτος η απόλυτη επιλογή για αξέχαστες
μυκονιάτικες βραδιές. Διάσημοι DJs, ζωντανές εμφανίσεις καλλιτεχνών και χορευτές που θα
δίνουν τον ρυθμό είναι μόνο κάποιες από τις εκπλήξεις για το φετινό καλοκαίρι, με την υπόσχεση ότι και φέτος τα βράδια θα ανήκουν στο Remezzo.
Exclusivity
Με την ποιότητα να αποτελεί προτεραιότητα και ζητούμενό του, το Remezzo φέτος διαθέτει
αποκλειστικά το ελαιόλαδο Lambda, το πρώτο στον κόσμο στην κατηγορία ultra premium.

Tηλ. κρατήσεων:

2890 25700, 6938 025700

Διεύθυνση:

Γυαλός, 84600, Μύκονος, Κυκλάδες

Ωράριο:

Ανοιχτό μόνο το καλοκαίρι. Καθημερινά: από τις
18.00, 19.00-02.00 (κουζίνα)

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Travelworks Communications (Δήμητρα
Μωραΐτη | +30 210 9222525 | moraiti@travelworks.gr).

