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Orloff

Το εστιατόριο «Ορλώφ» ξεκίνησε την… καριέρα του
με το όνομα «Βυζαντινό» το 1991, αρχικά ως
μεζεδοπωλείο – το πρώτο τότε στο νησί.
The Orloff Restaurant was originally called Byzantino
and, in 1991, was the first tavern on Spetses.
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Με τις γαλάζιες ψάθινες καρέκλες του, τα μαρμάρινα
τραπέζια και την εξαιρετική κουζίνα, έγινε από την
πρώτη στιγμή αγαπημένο στέκι των Σπετσών. Το 1999 το
όνομά του αλλάζει και γίνεται «Ορλώφ», καθώς λίγο αργότερα θα γεννιόταν και το αδελφάκι του, το boutique
hotel «Orloff Resort» οποίο βρίσκεται και αυτό στο παλιό
λιμάνι. Παράλληλα αλλάζει και το μενού του, με περισσότερα κυρίως πιάτα ελληνικής κουζίνας σε πιο απαλούς τόνους αλλά και με αποχρώσεις μεσογειακής κουζίνας.Το κτήριο στο οποίο στεγάζεται το εστιατόριο
κατασκευάστηκε το 1802 και είναι διατηρητέο: εκεί λειτούργησε για χρόνια το πρώτο Λιμεναρχείο των Σπετσών. Το τμήμα που βρίσκεται το εστιατόριο ήταν αποθηκευτικός χώρος για ναυτικό υλικό - πανιά, βάρκες,
σχοινιά. Το κτήριο μετατράπηκε αργότερα σε ψαρομανάβικο και πανδοχείο για νέους, ενώ υπήρξε και οικία
του κυρίου Βαχλιώτη, που φιλοξενούσε στην βεράντα
του τον Ζώρζ Μουστακή, τη Μελίνα Μερκούρη, τη Ναταλία Μελά και τόσους άλλους.Η εκπληκτική βεράντα
προσφέρει μοναδική θέα προς τις ακτές της Πελοποννήσου, τον Δοκό, την Ύδρα, το Τρίκερι και ασφαλώς το
παλιό λιμάνι με τα αρχοντικά σπίτια του. Απολαύστε την
καθώς δειπνείτε στο «Ορλώφ», συνοδεύοντας το εξαιρετικό φαγητό με ένα ποτήρι κρασί από την ενημερωμένη κάβα, και αφήστε την ψυχή σας να γεμίσει γαλήνη.
With blue wicker chairs, marble-top tables and fine
dining, it instantly became a preferred destination.
In 1999, the name was changed to Orloff, to tie in
with its “baby brother”, the Orloff Resort, which is
also situated on the old harbour. The menu was also
revamped, with several new Greek entrees and
shades of Mediterranean cuisine. The restaurant is
in a listed building that was built in 1802, which also
housed the first Port Authority of Spetses, in a section that was originally a storage area for sails, boats
and ropes. The building was converted into fish
shop, a hostel for young people, and was later the
home of Mr Vachliotis, who entertained Georges
Moustaki, Melina Mercouri, Natalia Melas and many
others on his terrace. The spectacular terrace offers
magnificent views of the coast of the Peloponnese,
the islands of Dokos, Hydra and Trikeri, and the old
mansion-lined harbour. With an excellent glass of
wine from the cellar in hand, enjoy the gorgeous
view while dining at the Orloff Restaurant, and allow
your soul to be filled with serenity.

