Κοπή πίτας του Συλλόγου μας Σας περιμένουμε την Παρασκευή
7/2 στο κέντρο “Μουσικές
Διαδρομές” (Πατησίων 208 &
Καλλιφρονά)
για
να
καλωσορίσουμε μαζί το 2020
υπό τους ήχους του σπουδαίου
ρεμπέτη Μπάμπη Τσέρτου!
Συνάδελφοι,
Η κοπή της πίτας της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ αποτελεί πλέον ένα θεσμό
για να ευχηθούμε ο ένας στον άλλον καλή χρονιά! Η φετινή μας
εκδήλωση… αναβαθμίζεται, αφού το αίτημα πολλών συναδέλφων μας
εισακούστηκε και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7
Φεβρουαρίου ώρα 21:00 μ.μ. στο γνωστό νυχτερινό κέντρο
«Μουσικές Διαδρομές» (Πατησίων 208 & Καλλιφρονά, Πατήσια),
όπου εμφανίζεται ο σπουδαίος ρεμπέτης Μπάμπης Τσέρτος με την
ορχήστρα του!
Το πρόγραμμα της βραδιάς θα περιλαμβάνει την κοπή πίτας που θα
είναι τυχερή για όποιον κερδίσει το φλουρί κωνσταντινάτο που
θα προσφέρει ο Σύλλογός μας, θα ακολουθήσει γεύμα με πλούσιο
μενού και βέβαια όσο… βαθαίνει η βραδιά, θα φουντώσει και το
γλέντι με τον Μπάμπη Τσέρτσο και την ορχήστρα του να μας
χαρίζουν ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει τις πιο ωραίες
στιγμές της Ελληνικής λαϊκής μουσικής, με τραγούδια ρεμπέτικα,
σμυρναίικα, παραδοσιακά αρχοντορεμπέτικα, έντεχνα λαϊκά καθώς
επίσης και αξιόλογα σύγχρονα τραγούδια του ελληνικού
πενταγράμμου, συνθέτοντας ένα ασυναγώνιστο πρόγραμμα

ψυχαγωγίας και διασκέδασης.
Συνοδοιπόροι του Μπάμπη Τσέρτου στο μουσικό αυτό ταξίδι, η
Νάντια Καραγιάννη με πολύχρονη καριέρα στο χώρο και με πλούσιο
ρεπερτόριο που εκτείνεται από το λαϊκό έως το παραδοσιακό –
δημοτικό τραγούδι της Ελλάδας, ο Νίκος Καραγιάννης, ένας νέος
λαϊκός τραγουδιστής που ακολούθησε τα χνάρια της μουσικής του
οικογένειας με συνέπεια καθώς επίσης και η νέα τραγουδίστρια
Νόρα Ζαχαρία. Τον Μπάμπη Τσέρτο θα πλαισιώσουν οι μουσικοί
Κώστας Ζαριδάσκης (μπουζούκι), Γιάννης Σαριαννίδης
(ακορντεόν), Κώστας Τσεκούρας (κιθάρα) και τον Γιάννη Τσέρτο
στο πιάνο και στις ενορχηστρώσεις.
.

.

Σας περιμένουμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας να φάμε,
να πιούμε και να διασκεδάσουμε όλοι μαζί, με το μοναδικό
τρόπο
της Ιονικής Οικογένειας, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες !
.

*Η τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο είναι 20
ευρώ
**Στην τιμή
μενού :

συμπεριλαμβάνεται

πλήρες

.

ΜΕΝΟΥ
.
1. ΟΡΕΚΤΙΚΑ (ΑΝΑ 4 ΑΤΟΜΑ)
v
v

Μπουγιουρντί Μελιτζάνας με φέτα ψητή και πολύχρωμες πιπεριές
Τακάκια με σάλτσα φρέσκιας ντομάτας και
v

μους πικάντικης φέτας

Μελιτζανοσαλάτα

.
2. ΣΑΛΑΤΑ
v

(ΑΝΑ 4 ΑΤΟΜΑ)

Σαλάτα πανδαισία φρέσκων λαχανικών με βινεγκρέτ μελιού, καραμέλα
μπαλσάμικου και ανθότυρο σχάρας
.
3. ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ

v
v

Ταλιάτα Χοιρινού Καρέ σιγομαγειρεμένο με σάλτσα gravy δεντρολίβανο
Φιλέτο κοτόπουλου μαριναρισμένο σε μυρωδικά της ελληνικής γης και
σάλτσα μουστάρδας

(Τα κυρίως πιάτα συνοδεύονται με πατάτες οφτές και ριζότο λαχανικών με
αρωματικά βότανα)
.

4. ΚΡΑΣΙ
Λευκό – Κόκκινο – Ροζέ
(Μικρού Παραγωγού)
– Οποίος δεν πίνει κρασί στην τιμή της κάρτας περιλαμβάνεται 1
αναψυκτικό

.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η !
Λόγω του περιορισμένου αριθμού των θέσεων, θα τηρηθεί
αυστηρή σειρά προτεραιότητας γι’ αυτό…

.

Σπεύσατε να δηλώσετε συμμετοχή !
.

Για οποιαδήποτε πληροφορία και κράτηση μπορείτε να
επικοινωνήσετε με το Σύλλογό μας.
.

Από την περυσινή κοπή πίτας του Συλλόγου μας
.

Οδηγίες πρόσβασης:
Το κέντρο «Μουσικές Διαδρομές» βρίσκεται στην οδό
Πατησίων (28ης Οκτωβρίου) 208 & Καλλιφρονά στα
Πατήσια.
Με τα δημόσια ΜΜΜ μπορείτε να προσέλθετε με
λεωφορείο (Α8) ή τρόλεϊ (3, 11, 5, 14) στη στάση
«Καλλιφρονά».
.

