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Η χρυσαφένια παραλία της Ψαρούς με τα τιρκουάζ νερά 
είναι το παραδεισένιο σκηνικό που επιλέγουν διαση-
μότητες απ’ όλο τον κόσμο για μερικές μέρες καλοκαι-
ρινής διασκέδασης και ξεκούρασης που θα νοσταλγούν 

όλο τον χειμώνα. Σε αυτή τη μαγική αμμουδιά των Κυκλάδων, το 
«Kensho Psarou» κατάφερε να ανεβάσει τον πήχη της ευζωίας τόσο 
ώστε να αποσπάσει το χρυσό βραβείο ως το «Καλύτερο Ξενοδοχειακό 
Εστιατόριο» στα Greek Hospitality Awards 2020. 
Η διάκριση του «Kensho Psarou Beach Restaurant & Bar» ως 
του κορυφαίου εστιατορίου μεταξύ των υπερπολυτελών ξενοδοχειακών 
μονάδων της χώρας είναι ιδιαίτερα σημαντική λόγω της ευρείας συμ-
μετοχής του κοινού στη φετινή ψηφοφορία, αλλά και της αξιολόγησης 
από μια κριτική επιτροπή αποτελούμενη 
από διακεκριμένες προσωπικότητες του 
θεσμικού, επιχειρηματικού, πανεπιστημι-
ακού και τουριστικού χώρου.
Το βραβείο αυτό αποδεικνύει την αγάπη 
και την επιμονή των Kensho Boutique 
Hotels & Villas στη γαστρονομία, δυνα-
μώνοντας την πεποίθηση των ανθρώπων 
του ότι για να μπορέσει ένα πολυτελές 
brand να κατακτήσει και να διατηρηθεί 

στην κορυφή των προτιμήσεων διακεκριμένων προσωπικοτήτων και 
απαιτητικών φιλοξενούμενων απ’ όλο τον κόσμο επιβάλλεται να δημι-
ουργεί διαρκώς μοναδικές εμπειρίες γευσιγνωσίας. 
Στο «Kensho Psarou Beach Restaurant & Bar» οι γεύσεις και τα αρώ-
ματα της Ελλάδας συνδυάζονται μοναδικά από τον βραβευμένο Μυ-
κονιάτη σεφ Ιπποκράτη με επιλεγμένα στοιχεία από τη διεθνή κουζίνα 
και οδηγούν σε αριστουργηματικές γαστρονομικές εκπλήξεις, ενώ για 
τους λάτρεις της ιαπωνικής κουζίνας με ιδιαίτερη επιτυχία εντάχθηκε 
στον κατάλογο του «Kensho Psarou» και το σούσι. 
Φυσικά, δεν θα μπορούσε να παραλειφθεί η αναφορά στον διάσημο 
pastry chef Δημήτρη Χρονόπουλο και τις απίθανες δημιουργίες του: 
προσθέτοντας με έναν αποκλειστικό τρόπο πινελιές κορυφαίας γαλλι-

κής ζαχαροπλαστικής και εξωτικές γεύσεις 
της Απω Ανατολής στα ελληνικά στοιχεία, 
προσφέρει την ιδανική κορύφωση στο 
συναρπαστικό μενού του «Kensho Psarou 
Beach Restaurant & Bar». 

Τι συμβαίνει όταν σε μια ονειρική τοποθεσία της Μυκόνου  
δημιουργείς ένα ρεστοράν αντάξιο των πιο φημισμένων celebrities 
spots του πλανήτη; Αποσπά το Χρυσό Βραβείο σε έναν από τους 

σημαντικότερους διαγωνισμούς του ελληνικού τουρισμού.
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Ανακαλύψτε περισσότερα  
για το «Kensho Psarou» στο  
kenshomykonos.com/kensho-psarou/ 
ή στο 210 7209911-4.
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