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H αισθητική του οίκου Parthenis έχει μία μακρά ιστορία στην ελληνική μόδα, με ρούχα τέλειας άνεσης και απλότητας
που η γραμμή τους κρύβει μία elegant τροπή ιδιαίτερη και διαχρονική και συνδέονται άρρηκτα με το ελληνικό καλοκαίρι.
Η ίδια απλότητα, άνεση και κομψότητα χαρακτηρίζει
και το νέο Parthenis Cafe που ακολουθεί το πνεύμα, την ουσία
medicalpsychology.eu
και την ιστορία του οίκου και ανοίγει τις πύλες του στον εξωτερικό χώρο του ιστορικού καταστήματος Parthenis,
στο πιο θρυλικό σημείο της Μυκόνου, δίπλα στους ανεμόμυλους.
Oι γεύσεις ακολουθούν την ίδια αισθητική του oίκου Parthenis με υλικά φρέσκα και ελληνικά και ελαφριά signature γεύματα
για όλη την ημέρα που εστιάζουν στην ουσία και μας πάνε ταξίδι στην Ελλάδα.
Στο Parthenis Cafe θα σας βρει και το μαγικό μυκονιάτικο - σαν carte postale - ηλιοβασίλεμα, δίπλα απο τους ανεμόμυλους,
απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας cocktail ή aperitivo.
Όσο για τη μουσική, αυτή πάντα έπαιζε σημαντικό ρόλο στο brand Parthenis. Τώρα λοιπόν έρχεται να «ντύσει» την κάθε στιγμή της ημέρας
με curated playlists που ακολουθούν την πορεία του ήλιου. Όπως αλλάζουν οι στιγμές και οι διαθέσεις, όπως οι άνθρωποι μπερδεύονται
γλυκά μεταξύ τους, το ίδιο γίνεται και με τη μουσική: διαφορετικά μουσικά είδη συνδυάζονται με μία genre-bender προσέγγιση αλλά
με κοινό παρονομαστή τη ροή. Ποτέ άλλοτε δεν ακούστηκε στη Μύκονο dj set που να περνάει με ευκολία από τον Jose Padilla στους
Black Keys, από τον James Brown στον Paul Oakenfold ή από τον Mark Almond στους Adelphi Music Factory και τον Nicolas Jaar.
Εκεί λοιπόν μπορούμε να απολαύσουμε το καλοκαιρινό lounging από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Εκεί μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με την πραγματική έννοια του easy living.
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