Εστιατόρια στην Αβάνα
Η Αβάνα είναι πιθανώς η πιο συναρπαστική πόλη της Λατινικής Αμερικής,
συνδυάζοντας και το “μπανάλ” και το “κυριλέ” στυλ. Η περιοχή οφείλει την ανάπτυξη και
ακμή της στην σχεδόν φυσική τελειότητα του λιμένα της.
Η Αβάνα, ως πολιτικό και οικονομικό κέντρο της Κούβας, αποτελεί το επίκεντρο
της κουβανέζικης νεανικής κουλτούρας - το μέρος όπου θα βρείτε τα πιο μεγαλοπρεπή
ξενοδοχεία και τις πιο ζωντανές ντίσκο, το μέρος όπου θα συναντήσετε κουβανούς κάθε
κοινωνικής τάξης.
Εστιατόρια με αραβική κουζίνα
Al Medina (12:00 - 00:00)
Σερβίρεται αραβική κουζίνα σ’ ένα πρώην μοναστήρι.
Εστιατόρια με ασιατική κουζίνα
El Mandarin (12:00 - 04:00 / 24ωρη λειτουργία καφετέριας)
Εστιατόριο με ανατολίτικο φαγητό και καφετέρια για γρήγορο και ελαφρύ γεύμα.
El Palimesio (12:00 - 23:00)
Αποκλειστικά παραδοσιακά πιάτα σερβιρισμένα σ’ ένα ιδιόμορφο ασιατικό
περιβάλλον.
La Torre de Marfil (Δευ-Πέμ. 12:00 - 22:00 / Παρ.-Κυρ. 12:00 - 00:00)
Κομψό και παραδοσιακό, με ωραίο κινέζικο φαγητό, συμπερι-λαμβανομένου του
“arroz frito”, ενός πιάτου με τηγανιτό ρύζι, λαχανικά και μία ποικιλία κρεατικού. Το
περιβάλλον δεν λέει πολλά, αλλά οι τιμές είναι καλές.
Shanghai (12:00 - 00:00)
Μ’ ένα χαρακτηριστικό ντεκόρ που θυμίζει τη Σαγκάη, προσφέρει ωραίο φαγητό.

Tocororo – Salón Sakura (12:00 - 00:00)
Ειδικεύεται στην τυπική γιαπωνέζικη κουζίνα.
Εστιατόρια με μπουφέ
Las Antillas (07:00 - 10:30 / 19:00 - 22:30)
Μπουφές που ειδικεύεται σε διαφορετικές κουζίνες.
La Cascada (07:00 - 10:00 / 12:30 - 15:00 / 19:00 - 22:00)
Απολαύστε κάθε μία μοναδική βραδιά: θαλασσινή, μεξικάνικη, ιταλική, ισπανική,
κουβανέζικη, κινέζικη και διεθνή.
La Veranda (07:00 - 10:00 / 12:00 - 15:00 / 19:00 - 22:00)
Σ’ ένα ζεστό περιβάλλον με καλή μουσική, απολαύστε έναν πλούσιο μπουφέ και
μια μεγάλη ποικιλία κρασιών.
Miramar (07:00 - 10:00 / 12:30 - 15:00 / 19:00 - 22:30)
Ποικιλία, παράδοση, προσεγμένο σέρβις και οι ασύγκριτες γεύσεις των
σπεσιαλιτέ του μπουφέ στο εστιατόριο Miramar, θα μετατρέψουν το γεύμα σας σε μια
αξέχαστη εμπειρία.
Plaza Habana (07:00 - 10:30 / 12:30 - 15:00 / 19:00 - 23:00)
Μπουφές που ειδικεύεται σε διαφορετικές κουζίνες.
Primavera (07:00 - 10:30 / 19:00 - 22:00)
Εστιατόριο με μπουφέ γεύσεων από τη διεθνή κουζίνα.
Villa Diana (12:00 - 00:00)
Η πρώην Γερμανική λέσχη, σήμερα διαθέτει έναν από τους καλύτερους
μπουφέδες.

Εστιατόρια με κουβανέζικη κουζίνα
1830 (12:00 - 00:00)
Σ’ ένα εκλεπτυσμένο οίκημα, θα γευθείτε διεθνή πιάτα με πινελιές από την
εξαιρετική κουβανέζικη κουζίνα μας.
Bodegón Criollo (12:00 - 23:00)
Σε μικρή απόσταση από την τελετή του κανονιού, όλα με μια λατινοαμερικάνικηισπανική γεύση.
El Aljibe (12:00 - 00:00)
Ένα τυπικό ράντσο που ενδείκνυται στο παραδοσιακό φαγητό – δοκιμάστε το
“Κοτόπουλο Aljibe”.
El Barrancón (12:00 - 23:00)
Φημίζεται για την υψηλή εθνική κουζίνα του, την οποία θ’ απολαύσετε σ’ ένα
πριβέ περιβάλλον.
El Colonial (07:00 - 10:00 / 12:00 - 15:00 / 19:00 - 22:00)
Τυπικό κουβανέζικο φαγητό με διαφορετικό μενού ανά εποχή.
Gringo Viejo
Κρυμμένο πίσω από μια σιδερένια πύλη, βρίσκεται ένα ιδιόμορφο μικρό
εστιατόριο ονόματι Gringo Viejo, στο οποίο ξεχωρίζει ένα μεγάλο πόστερ ταινίας με τον
ίδιο τον Gringo, δηλαδή τον Gregory Peck.
Hanoi (12:00 - 23:00)
Κληρονομιά της ανθρωπότητας. Κρεολέζικο και Βιετναμέζικο μενού.
La Bodeguita del Medio (12:00 - 00:45)
Μοναδικό μέρος για ν’ απολαύσετε mojitos και τα πιο γνωστά κρεολέζικα πιάτα
της Κούβας.

La Casona de 17 (12:00 - 02:00)
Ειδικεύεται στο ρύζι με κοτόπουλο και στα ψητά σχάρας.
La Fontana (12:00 - 00:00)
Με τις σπεσιαλιτέ της κουβανέζικης παραδοσιακής κουζίνας, το εστιατόριο
ικανοποιεί όλους όσοι το επισκέπτονται.
La Mina (10:00 - 23:00)
Πρώτη οικία του Επισκόπου της Αβάνας. Εκπληκτικό κρεολέζικο φαγητό.
Las Palmeras de Tallapiedra
Ένα τυπικό κουβανέζικο ράντσο με πολύ νόστιμα κρεολέζικα πιάτα,
Los Doce Apóstoles (12:30 - 23:00)
Αποικιακό κτίριο που βρίσκεται στο φάρο Morro.
Los Portales (12:00 - 22:00)
Στην καρδιά της πόλης της Αβάνας, θα απολαύσετε την απλότητα της
κρεολέζικης κουζίνας.
Ranchón El Bajareque (Δευ.-Σάβ. 20:00 - 01:00)
Ψητά εξωτικά κρέατα και ψάρια, όπως τα striloein, yellowtail (ασημένια πέρκα)
snapper ή porgy, χταπόδι, σολομός, ελάφι, κροκόδειλος, μεταξύ άλλων πολλών.
Ranchón Quinta y 16 (12:00 - 00:00)
Εξοχικό εστιατόριο με χωριάτικη διακόσμηση.
Vuelta Abayo (07:00 - 23:00)
Πρώην παλάτι του κόμη της Villanueva – παραδοσιακή κουζίνα του 18 ου και του
19ου αιώνα.

Εστιατόρια με ψάρια και θαλασσινά
Don Cangrejo (12:00 - 00:00)
Ειδικεύεται στα θαλασσινά και ικανοποιεί και τα πιο εξωτικά γούστα.
El Floridita (12:00 - 00:00)
Εξαιρετικά θαλασσινά που συνδυάζονται με το καλύτερο daiquiri, το αγαπημένο
κοκτέιλ του Hemingway, ο οποίος σύχναζε στο εστιατόριο αυτό όταν έμενε στην Αβάνα.
El Templete (12:00 - 00:00)
Παραθαλάσσιο εστιατόριο που σερβίρει ψαρικά -είναι το πιο καινούριο στην
πόλη, με βάσκο σεφ, τον Arkaitx Etxarte, ο οποίος κάνει θαύματα με τα θαλασσινά.
La Divina Pastora (12:00 - 23:00)
Στην ακτή πάνω στον κόλπο, υπέροχη θέα της παλιάς πόλης.
Papa’s (12:00 - 23:00)
Στην ακτή πάνω στον κόλπο, υπέροχη θέα της παλαιάς πόλης.
Puetro de Sagua (12:00 - 00:00)
Εστιατόριο με ναυτική διακόσμηση και ατμόσφαιρα. Ειδικεύεται στα πιάτα με
θαλασσινά.
Εστιατόρια με γαλλική κουζίνα
Chef D’ Oeuvre (12:00 - 00:00)
Σ’ ένα ήσυχο, κομψό περιβάλλον, απολαμβάνετε την εξαιρετική γαλλική κουζίνα.

Εστιατόρια με γερμανική κουζίνα
Bistro Berlin
Με τυπική επίπλωση γερμανικής ταβέρνας, σερβίρει αυθεντικά γερμανικά πιάτα
και προϊόντα.
Εστιατόρια Grill
Doctor Café (12:00 - 00:00)
Το διευθύνει πραγματικός γιατρός και είναι δύσκολο να επιλέξετε ανάμεσα σε:
χταπόδι σκορδάτο, tamales (= κεφτέδες με τσίλι και καλαμποκάλευρο) με μπέικον και
ανανά ή ψητό κόκκινο snapper (= είδος τροπικού ψαριού).
La Brasa (10:00 - 00:00)
Ψητά κρεατικά και ψάρια με θέα στην πισίνα.
La Terraza del Inglaterra (24ωρη λειτουργία)
Bar-grill με παραδοσιακό ζωντανό πρόγραμμα κάθε Δευτέρα και Πέμπτη στις
21:30.
La Terraza (12:00 - 16:00 / 19:00 - 23:00)
Απολαύστε το φαγητό σας με συνοδεία ζωντανής μουσικής.
Mirador Habana (12:30 - 00:30)
Εδώ μπορείτε να δοκιμάσετε χητή στρουθοκάμηλο, μεταξύ άλλων.
Parrillada La Caribena (12:00 - 00:00)
100% κουβανέζικο στέκι, με εξαιρετικά ψητά κρεατικά σε κρεολέζικο στυλ.

Εστιατόρια με διεθνή κουζίνα
Amelia
Τέλειος συνδυασμός φαγητού, καλλιτεχνικού σχεδίου και χρωμάτων, βασισμένα
στη δουλειά της Amelia Pelaez.
Asador El Manantial (12:00 - 00:00)
Τυπικό κουβανέζικο φαγητό με διαφορετικό μενού ανά εποχή.
Café del Oriente (12:00 - 00:00)
Από τα πιο πολυτελή εστιατόρια, με διακριτικό περιβάλλον, λαχταριστό μενού και
μεγάλη λίστα κρασιών.
Café Taberna “Benny Moré”
Ιδρύθηκε από τους ισπανούς το 1772 ως καφενεδάκι.
Comedor de Aguiar (12:00 - 15:00 / 19:00 - 00:00)
Κομψότητα και πριβέ περιβάλλον, σε συνδυασμό με εξαιρετική διεθνή κουζίνα.
Coral Negro (12:00 - 22:00)
Διεθνής κουζίνα και θαλασσινά.
El Abanico de Cristal (12:30 - 15:30 / 19:00 - 23:30)
Αναμφισβήτητα, το καλύτερο κουβανέζικο εστιατόριο.
El Emperador (19:00 - 00:00)
Αυτό το φημισμένο, εκλεπτυσμένο εστιατόριο στο ισόγειο του κτιρίου Fosca,
σερβίρει μεγάλη ποικιλία από διεθνή πιάτα, με έμφαση στο κόκκινο κρέας και στο
κυνήγι. Δείπνο υπό το φως των κεριών.

El Lugar (12:00 - 00:00)
Περιβάλλεται από το Δάσος της Αβάνας και τον ποταμό Almendares.
El Palenque (12:00 - 00:00)
Σ’ ένα οικείο περιβάλλον, δοκιμάστε τα πιο σούπερ και νόστιμα πιάτα σε λογικές
τιμές.
El Paseo (19:00 - 23:00)
Κλασσικό εστιατόριο, μ’ ένα μενού που πληρεί υψηλές προδιαγραφές
φρεσκάδας, γεύσεις και δημιουργικότητας. Εδώ θα γευθείτε τις λαχταριστές σπεσιαλιτέ
της Καραϊβικής.
El Patio (12:00 - 23:00)
Βρίσκεται στην εσωτερική αυλή του παλατιού Marquis της Aguas Claras.
Υπέροχη κουζίνα.
Gato Tuerto (12:00 - 06:00)
Το πιο εκλεπτυσμένο κουβανέζικο και διεθνές μενού, ρομαντικός χώρος.
Habana Café (12:00 - 03:00)
Δείπνο και σόου σ’ ένα ντεκόρ που θυμίζει τη δεκαετία του 1950.
Itapoa (12:00 - 16:00 / 19:00 - 01:00)
Εστιατόριο που ειδικεύεται στη νοτιοαμερικάνικη κουζίνα, στα churrasqueria
(κόκκινο κρέας ψημένο στα κάρβουνα), στα τέσσερα είδη κρεατικών σ’ ένα πιάτο, όλα
ψημένα στα κάρβουνα και σερβιρισμένα πάνω σε σπαθιά, λίστα κρασιών.
Jazz Café (12:00 - 03:00)
Σπέσιαλ χώρος για τους λάτρεις της τζαζ μουσικής, με φανταστική θέα στην
προκυμαία της Αβάνας από ψηλά.

Kassalta Sport Café (12:00 - 00:45)
Μοναδικό μέρος, με αθλητικό διάκοσμο, όπου κυριαρχούν οι εικόνες, τα έπαθλα
και

τα

προσωπικά

αντικείμενα

ιδιοκτησίας

σημαντικών

προσωπικοτήτων

της

κουβανέζικης αθλητικής σκηνής.
L’ Aiglon (14:00 - 16:00 / 19:00 - 23:00)
Πρωτοάνοιξε το 1957 και διατηρεί ακόμα το αυθεντικό ντεκόρ του.
La Bella Cubana (Δευ.-Σαβ. 19:00 - 23:00)
Λαχταριστά πιάτα σ’ ένα όμορφο περιβάλλον.
La Cecilia (12:00 - 00:30)
Σ’ ένα ζεστό, εξοχικό περιβάλλον, με καλό φαγητό και ωραία κρασιά.
La Cocina de Lilliam
Το πιο ωραίο εστιατόριο με κήπο σ’ όλη την Αβάνα, με μερικά από τα καλύτερα
πιάτα της πόλης.
La Esperanza (12:00 - 16:00 / 19:00 - 23:30)
Ακριβό και δημοφιλές εστιατόριο, με φαγητό φημισμένο σ’ όλο το νησί.
La Ferninia (12:00 - 00:00)
Μοναδικό στην Κούβα για τη φημισμένη σπεσιαλιτέ του “Espadas Corridas”.
La Fuente (12:00 - 00:00)
Μεγάλη γκάμα από κοκτέιλ και πιάτα από τη διεθνή κουζίνα, σε ένα διακριτικό και
ζεστό περιβάλλον.

La Guarida
Ο χώρος του φιλοξένησε αρκετές σκηνές από την υποψήφια για Όσκαρ ταινία
“Fresa y Chocolate”. Η Βασιλική οικογένεια της Ισπανίας επισκέφθηκε αυτό το
εστιατόριο.
La Maison (10:00 - 01:00)
Κομψό εστιατόριο που ειδικεύεται στη διεθνή κουζίνα.
La Roca (12:00 - 01:45)
Άνοιξε κατά τη δεκαετία του 1950. Σερβίρει πιάτα με βάση τα κρεατικά, τα
θαλασσινά, τα ζυμαρικά και το ρύζι.
La Torre (12:00 - 00:00)
Με μαγευτική, γραφική θέα, μπορείτε να απολαύσετε πιάτα από τη διεθνή και την
εθνική κουζίνα, όπως είναι ο ψητός αστακός και το ψητό χοιρινό μπούτι και τη
μεγαλύτερη ποικιλία από διεθνή κοκτέιλ.
La Vicaria (11:00 - 22:00)
Μεγάλη γκάμα από διεθνή πιάτα και γρήγορο σέρβις.
Monseigneur (12:00 - 02:00 / 24ωρη λειτουργία καφετέριας)
Ένα ιστορικό κτίριο γαλλικού στυλ, όπου η σπουδαία Bola de Nieve έκανε
ζωντανές εμφανίσεις στις δεκαετίες του 1950 και 1960. Καλό σέρβις, προσεγμένες
γεύσεις. Πολύ ωραία κοκτέιλ και ατμόσφαιρα στο παλιό μπαρ.
Real Plaza (12:00 - 22:00)
Παλιό μαγαζί για εξαιρετικό φαγητό.

Santo Angel (11:00 - 23:00)
Εδώ ιδρύθηκε το Pio College το 1866 - σήμερα είναι ένα μέρος για να γνωρίσετε
την κουβανέζικη κουζίνα.
Telégrafo (07:30 - 10:30 / 12:00 - 22:30)
Μια μαγευτική αυλή με κολώνες από τον περασμένο αιώνα.
Tocororo (12:00 - 00:00)
Ένας ζεστός χώρος για να απολαύσετε τα προσεγμένα πιάτα της διεθνούς,
λατινοαμερικάνικης και γιαπωνέζικης κουζίνας.
Victoria (07:00 - 23:00)
Σέρβις a la carte σ’ ένα πολύ διακεκριμένο περιβάλλον.
Εστιατόρια με ιταλική κουζίνα
A Prado y Neptuno
Σε μια από τις πιο ξακουστές γωνιές του δρόμου, υψηλή ιταλική κουζίνα.
Don Giovanni (12:00 - 00:00)
Σ’ ένα οίκημα του 18ου αιώνα, ιταλικό εστιατόριο και grill.
La Dominica (12:00 - 00:00)
Η τέχνη της ιταλικής κουζίνας, όπου οι τακτικοί πελάτες απολαμβάνουν έκπτωση
10%.
La Florentina (12:00 - 02:00)
Βρίσκεται στον 18ο όροφο και χαρίζει υπέροχη θέα της Αβάνα, πλούσιο κελάρι
κρασιών και μεγάλη γκάμα πιάτων από διάφορες περιοχές της Ιταλίας.

La Pérgola (10:00 - 23:00)
Εξαιρετικό ιταλικό φαγητό σε ανοιχτό χώρο και υπέροχα γλυκά.
La Plazza (13:00 - 00:00)
Ιταλική κουζίνα σ’ ένα περιβάλλον γεμάτο από αναμνηστικά κουβανέζικου μπέιζμπολ.
La Scala (12:00 - 23:00)
Απολαύστε τα πιο αντιπροσωπευτικά πιάτα της ιταλικής κουζίνας.
Pizza Nova La Cova (12:00 - 00:00)
Σ’ ένα μοντέρνο, παραθαλάσσιο περιβάλλον θα απολαύσετε ιταλικές σπεσιαλιτέ.
Pizza Nova – Miramar
Ανοιχτό, ανεπιτήδευτο, ήσυχο … το καλύτερο ιταλικό φαγητό.
Rossini (12:00 - 23:00)
Απολαύστε ιταλική κουζίνα σ’ ένα χώρο γεμάτο καθρέφτες και ροζ αποχρώσεις.
Εστιατόρια με ελαφριά γεύματα
Bosque de la Habana (24ωρη λειτουργία)
Με μεγάλη ποικιλία, θ’ απολαύσετε την ευχαρίστηση ενός παγωτού.
El Cotilo (10:00 - 23:00)
Αρχίζοντας νωρίς το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, το σνακ μπαρ “El Cotilo”
συγκεντρώνει στο χώρο του μπαρ όσους απολαμβάνουν την πισίνα και προτιμάνε
αυτήν τη γωνιά του ξενοδοχείου για να νιώσουν το θαλασσινό αεράκι και να πάρουν ένα
ελαφρύ γεύμα.

Entresuelo (10:00 - 19:00)
Σπεσιαλιτέ του τα διάφορα σάντουιτς, οι φρέσκοι χυμοί φρούτων και πολύ
πρωτότυπα σουβενίρ.
La Rampa (24ωρη λειτουργία)
Συνδυασμένα πρωινά, μεσημεριανά και ελαφριά δείπνα, γρήγορο φαγητό για να
το πάρετε στο χέρι με επαγγελματικό, γρήγορο και συγχρόνως προσεγμένο σέρβις.
San José (24ωρη λειτουργία)
Από τα πλέον πολυσύχναστα στέκια, λόγω της ποιότητας και των επιλογών του.
Εστιατόρια με μεξικάνικη κουζίνα
La Casa del Tequila (12:00 - 22:00)
Ωραία μεξικάνικα τάκος σ’ ένα όμορφο περιβάλλον με θέα στην Καραϊβική.
Εστιατόρια που σερβίρουν κόκκινο κρέας
El Toro (12:00 - 00:00)
Μεγάλη ποικιλία πιάτων με βάση το καλύτερο βοδινό κρέας από το δυτικό
Καναδά, με την υπογραφή έμπειρων σεφ.
Εστιατόρια με ισπανική κουζίνα
Bodegón “Onda” (10:00 - 22:00)
Τυπική ταβέρνα με ποικιλίες από τάπας και λουκάνικα.
Castillo de Farués (12:00 - 00:00)
Βρίσκεται στην αποικιακή περιοχή της Αβάνας από το 1896, εν μέσω ησύχων
πλατειών και στενών δρόμων. Σερβίρει για πάνω από 100 χρόνια.

El Baturro (24ωρη λειτουργία)
Εστιατόριο όπου θα δοκιμάσετε την καλύτερη ισπανική κουζίνα.
El Cortijo (12:00 - 22:00)
Πλούσιο σόου με κουβανέζικη, ισπανική και μουσική απ’ όλον τον κόσμο.
El Mesón de la Chorrera (12:00 - 01:00)
Τυπικά ισπανικά πιάτα και ευχάριστη ιβηρική μουσική.
Fiesta (12:00 - 00:00)
Αυθεντικό ισπανικό μενού και εξαιρετικό γκριλ.
La Paelia (12:00 - 23:00)
Εστιατόριο με ειδίκευση στις εξαιρετικές παέγιας.
La Zaragozana (12:00 - 00:00)
Ιστορικό ισπανικό εστιατόριο με σπεσιαλιτέ τις παέγιας και τα τάπας. Καλή γκάμα
κρασιών.
Εστιατόρια για χορτοφάγους
El Mercurio (24ωρη λειτουργία)
Σερβίρει τα καλύτερα vegetarian μενού για κάθε περίσταση.
Εστιατόρια που σερβίρουν λευκό κρασί
Bar Cabana (24ωρη λειτουργία)
Σ’ ένα ευχάριστο περιβάλλον, θα απολαύσετε τις νοστιμιές του εστιατορίου.

El Conejito (12:00 - 00:00 / Καφετέρια: 09:00 - 00:00)
Σ’ ένα κτίριο που θυμίζει Ισαβέλλα, το εστιατόριο αυτό σερβίρει διάφορα πιάτα με
βάση το λαγό.

