








#5 STREETFOODNEWS

Το Street Food Festival των Χανίων έχει τη χαρά να υποδέχεται 
για πρώτη φορά ένα από τα πιο δηµοφιλή burger spots της πόλης! 
Το αγαπηµένο όλων Daglas φλέρταρε µε τη συµµετοχή του και 
πέρυσι όµως φέτος επιβεβαιώνει µε το πιο τρανό τρόπο τη 
παρουσία του. Τα juicy burgers του, αλλά και η αγαπηµένη σειρά 
hot dogs θα αποτελέσουν τους πρωταγωνιστές της πρώτης 
συµµετοχής του Daglas, που όπως όλα δείχνουν, θα είναι πολύ 
εντυπωσιακή.

DAGLAS GOES STREET FOOD FEST! ΛΑΤΡΕΜΕΝΗ ΚΡΗΤΙΚΗ ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ 

Μια ακόµα ξεχωριστή άφιξη που σίγουρα θα συζητηθεί µας 
έρχεται από το Ηράκλειο, τόσο στα Χανιά, όσο και στο Ρέθυµνο. Ο 
Καλυκάς ταξιδεύει µαζί µε το Street Food Festival σε όλο το νησί, 
για να µας συστήσει τον αρνίσιο γύρο σε πίτα! Οσοι το έχουν 
δοκιµάσει ξέρουν ότι πρόκειται για µια πολύ ξεχωριστή λιχουδιά, 
όµως όσοι δεν το γνωρίζουν θα έχουν τη µοναδική ευκαιρία να το 
δοκιµάσουν στο αγαπηµένο φεστιβάλ φαγητού. Αυτός άλλωστε 
είναι και ο σκοπός του φεστιβάλ. Να γνωρίσουµε νέες γεύσεις 
που δε θα βρούµε εύκολα κάπου αλλού.

ΑΡΝΙΣΙΟΣ ΓΥΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ! 

Το κοκτέιλ έχει µπει για τα καλά στη ζωή µας και αυτό 
επιβεβαιώνεται από την παρουσία ενός από τους 
µεγαλύτερους bartenders του νησιού στα Street Food 
Festival Crete. O Alex Gialitakis, βραβευµένος και 
αναγνωρισµένος mixologist & bartender που έχει 
καταρτίσει τα cocktail lists πολλών χώρων σε όλο το νησί 
έρχεται µε το δικό του van για να µας µυήσει στο κόσµο του 
κοκτέιλ. Μια σπουδαία συµµετοχή για το φεστιβάλ και µια 
ξεχωριστή πρόταση για να συνοδεύστε ακόµα καλύτερα το 
φαγητό σας.

Ο ALEX GIALITAKIS ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ!

Το κρεοπωλείο Μπούρµπος είναι επίσηµα το πρώτο 
κρεοπωλείο που συµµετέχει στο µεγαλύτερο φεστιβάλ 
φαγητού, παρουσιάζοντας τις δηµιουργίες του και 
προτείνοντας µας γεύσεις που θα εξιτάρουν τη φαντασία 
µας!!! Ετοιµαστείτε για µια συµµετοχή που δεν την χωράει 
το µυαλό σας!!! Αυτά µπορούµε να σας αποκαλύψουµε 
αρχικά! Θα έχει και συνέχεια!!!

MEET THE ART OF MEAT AT STREET FOOD! 

Η "Κρητική καρµπονάρα" αποτέλεσε σηµείο αναφοράς 
στο περυσινό φεστιβάλ φαγητού. Το κατσαρολάκι 
επιστρέφει για ακόµα µία χρονιά µε νέες προτάσεις που 
θα λατρέψετε και γεύσεις που δε φαντάζεστε!!! Φυσικά η 
Κρητική Καρµπονάρα µε απάκι, ψηµένη µέσα σε 
γραβιέρα θα είναι εκεί…και ήδη µας τρέχουν τα σάλια!!!

Έχει ταξιδέψει σε όλα τα φεστιβάλ από Χανιά ως το 
Ηράκλειο και έχει κατακτήσει όλους τους λάτρεις του 
καλού #sushi. Ο sushi chef του BaoTao Asian Modern 
Kitchen, Fang Quimin, µε ένα βιογραφικό που 
συγκλονίζει, µας προσφέρει τις δηµιουργίες του στο 
φεστιβάλ των Χανίων. Το Street Food Festival Chania 
υποδέχεται για ακόµα µία χρονιά το BaoTao Asian 
Modern Kitchen 

BEST SUSHI - BEST STREET FOOD! 








