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42 Barstronomy Athens
Bar & Restaurant 

3, Kolokotroni Str., Athens, T.+ 30  21 3005 2153, www.facebook.com/pg/42barstronomy.athens 

Με μοναδικό interior design από τον Γιώργο Παντελούκα GJP Design & Construction, αυτό το hot-spot στο κέντρο της Αθήνας, μας
υπόσχεται τα πιο ιδιαίτερα brunch για το Σαββατοκύριακο αλλά και μία γενικότερη comfort κουζίνα την οποία θα μπορείτε να δοκιμά-
ζετε καθημερινά μεσημέρι και βράδυ. Αξιοσημείωτες είναι και οι προτάσεις σε bar food, ιδανικές για να συνοδεύουν τα cocktail σας.  Με
την υπογραφή του executive chef  Σταμάτη Μαρμαρινoύ,  σεφ του “On the Verandah” (Βραβείο Ελληνικής Κουζίνας) στο “Poseidonion
Grand Hotel” στις Σπέτσες. 

With unique interior design by George Panteloukas GJP Design & Construction, this hot spot in the center of Athens, promises the most
special weekend brunch and a more general comfort kitchen, that you can taste daily at midday and evening. Notable are bar food sug-
gestions, ideal to accompany your cocktail. With the signature of executive chef Stamatis Marmarinos, chef of "On the Verandah" (Greek
Cuisine Award) at "Poseidonion Grand Hotel" in Spetses.

108 luxury seasons
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Ο Γιώργος Παντελούκας 
GJP DESIGN & CONSTRUCTION

υπογράφει το ιντριγκαδόρικο design του
ανανεωμένου 42 Barstronomy.Athens

Το μυστικό πίσω από το ανατρεπτικό design του Γιώργου Παντε-
λούκα, είναι η πρωτοτυπία και η αυθεντικότητα. Κάθε έργο προσεγ-
γίζεται αυτόνομα και σφαιρικά, χωρίς να εφαρμόζεται ένα
συγκεκριμένο σχεδιαστικό ύφος. Επεξεργάζεται κάθε φορά τις ανά-
γκες του επιχειρηματία, του project, του κοινού στο οποίο απευθύ-
νεται, του χώρου που διατίθεται και του ευρύτερου περιβάλλοντος
του. To 42 Barstronomy.Athens ξεχωρίζει με το μοναδικό του στυλ
συνδυάζοντας  το παλιό με το καινούριο, το κλασικό με το μοντέρνο.
Με ανανεωμένη επίπλωση και διακόσμηση σε βαθύ μπλε και κυπα-
ρισσί τόνους, με πολύχρωμους εσωτερικούς φωτισμούς, ιδιαίτερα
φωτιστικά και με λιτή κλασική φωτιζόμενη όψη με έντονη κρεμαστή
βλάστηση, έρχεται να κάνει την επανεμφάνιση του αυτό τον χειμώνα
στην καρδιά της Αθήνας.

Giorgos Panteloukas 
GJP DESIGN & CONSTRUCTION signs the

tricky design of the renewed 42
Barstronomy.Athens

Τhe secret behind subversive design of George Panteloukas, is origi-
nality and authenticity. Every project is approached autonomously and
spherically, without applying a particular design style. Every time he
processes the needs of the entrepreneur, project, the target audience,
the space available and the wider environment. The 42 Barstron-
omy.Athens stands out in its unique style combining the old with the
new, the classic with the modern. With refreshed furnishings and dec-
oration in deep blue and cypress tones, with colorful interior lighting,
special lighting fixtures and a simple classical illuminated look with in-
tense hanging vegetation, it is coming back this winter in the heart of
Athens.©George Fakaros
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