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Γεύμα στα μουσεία ή ένα μουσείο στο πιάτο σας.

Γευστικές προτάσεις εμπνευσμένες από έργα τέχνης και πολιτισμού.

Συνδέσαμε την πολιτιστική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης με τη γευστική της 
παράδοση. Σε κάθε μουσείο μια συλλογή, ένας πίνακας, ένα έκθεμα έχει κάτι 
να μας πει, να μας προτείνει. Κρασί ή βότκα, κύβοι γαλοπούλας με σως μαύρης 
μπύρας ή ψαρόσουπα με φάβα και καλαμάρι είναι οι εμπνεύσεις των δημιουρ-
γικών σεφ που προέκυψαν από συλλογές χαρακτικών, κοστούμια και σκηνικά 
όπερας, πίνακες ρώσικης πρωτοπορίας, ταφικά ευρήματα είκοσι τριών και πλέ-
ον αιώνων, πήλινα σκεύη από την εποχή του Βυζαντίου.

Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια  μουσείων και πινακοθηκών, 
έτσι όπως η σύγχρονη μουσειολογική προσέγγιση προτείνει ή επιβάλλει. Ταυτό-
χρονα θέλουμε να αναδείξουμε το βάθος και τις καταγωγές αυτής της μαγείας 
που με τρεις λέξεις περιγράφεται ως θεσσαλονικιώτικη γευστική παράδοση.

Γεύματα σε μουσεία θα βρείτε:
• Αρχαιολογικό Μουσείο
• Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
• Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών A.Π.Θ.
• Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
• Mακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Ο μακεδονικός τάφος στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης χρονολογείται ανάμε-
σα στο 325 με 300 π.Χ. Χαρακτηριστική είναι η διακόσμηση της πρόσοψης, που 
διατηρεί σε άριστη κατάσταση τα εκπληκτικά χρώματά της. 

Στο κεντρικό τμήμα της ζωφόρου απεικονίζεται ένα μακεδονικό συμπόσιο. 
Εκτυλίσσεται τη νύχτα στον υπαίθριο χώρο της πολυτελούς οικίας ενός υψηλό-
βαθμου στρατιωτικού, πιθανότατα ενός εταίρου της βασιλικής αυλής. Πρόκειται 
για τη στιγμή που μετά το δεῖπνον  ξεκινά ο πότος, το καθαυτό συμπόσιο. Στη 
συνάθροιση παίρνουν μέρος  ώριμοι και νεότεροι άνδρες, σύντροφοι του οικο-
δεσπότη, ενώ καταφθάνουν και άλλοι προσκεκλημένοι. 

Η απεικόνιση συμποσίων αποτέλεσε για αιώνες ένα από τα πιο δημοφιλή θέμα-
τα της εικονογραφίας, ενώ πολύ συχνές είναι και οι περιγραφές συμποσίων στα 
αρχαία κείμενα. Η λέξη συμπόσιον σήμαινε απλώς «πίνουμε μαζί». Όσοι ήταν 
αρκετά πλούσιοι ώστε να διαθέτουν ευρύχωρο σπίτι, είχαν ένα χωριστό δωμά-
τιο για το δείπνο και την οινοποσία των ανδρών. Οι γυναίκες του σπιτιού δεν 
εμφανίζονταν στα συμπόσια, όμως συχνά συμμετείχαν άλλες γυναίκες ειδικά 
μισθωμένες για την περίσταση, που διασκέδαζαν τους καλεσμένους με μουσική, 
χορό και τα γυναικεία τους θέλγητρα. Η ψυχαγωγία, το κρασί και η μουσική συ-
νοδεύονταν τις περισσότερες φορές και από σοβαρές συζητήσεις, όπως αυτή 
που περιγράφεται στο περίφημο Συμπόσιο του Πλάτωνα.

• Κρασί κόκκινο Ξινόμαυρο
• Καρύδια
• Ρόδι
• Σταφύλι
• Ξερά σύκα
• Παξιμάδια

Yummy Museums

Μακεδονικός Τάφος στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης
Τοιχογραφία Συμποσίου 

Γευστική πρόταση Τιμή 5 €


