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Liebe Freundinnen, Freunde Bekannte und Interessierte
Für die schön warme und helle Jahreszeit haben wir folgende Neuigkeiten für Euch:
Am Samstag, 30. Mai sind wir am Fest der Kulturen auf dem Zentrumsplatz in
Wettingen anzutreffen. Es gibt eine frisch zubereitete, süsse Überraschung von
Anna! Unser Ladenlokal ist ebenfalls geöffnet!
Das Mediterranean Music Festival findet diese Woche vom 26.  31. Mai statt.
Die Musiktraditionen des Mittelmeers sind dabei auch in Zürich und Bern zu
erleben!
Die neusten Daten zu den Kochevents und Informationen zur Anmeldung
findet ihr auf unserer Website.
Da wir auch dieses Jahr wieder eine Auszeit machen: Lemonia bleibt vom 12.
Juli bis am 3. August geschlossen.
Wir wünschen Euch einen guten Start in den Sommer!

Herzliche Grüsse
Anna & Christoph

Αγαπητές φίλες και φίλοι,
καλημέρα σας! Έχουμε προτάσεις για την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, αλλά και
για πολλές Δευτέρες μέχρι...το τέλος της χρονιάς, αν έχετε διάθεση να μαγειρέψετε
ελληνικά:
Το Σάββατο 30 Μαΐου συμμετέχουμε στη γιορτή Fest der Kulturen στην
πλατεία Zentrumsplatz στο Wettingen. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει από
αφρικανικά κρουστά μέχρι break dance από την Ουγκάντα και φαγητό από
την Ανατολία μέχρι την Γκάνα. Εμείς θα έχουμε ολόφρεσκους λουκουμάδες!
Και, αν το προτιμάτε, περάστε από τη Λεμονιά, θα έχουμε σπιτική πίτα και
γευσιγνωσία κρασιών
Το 2ο Μεσογειακό Μουσικό φεστιβάλ είναι εδώ από τις 26 έως τις 31 Μάη.
Μεσογειακά ακούσματα στη Ζυρίχη και στη Βέρνη αυτή την εβδομάδα!
Ανεβάσαμε στην ιστοσελίδα μας τις καινούριες ημερομηνίες για τα ελληνικά
κουζινομαγειρέματα, που όπως πάντα πραγματοποιούνται στον όμορφο
χώρο του παλιού σταθμού του Baden Oberstadt.
Η Λεμονιά θα κάνει διακοπές και θα είναι κλειστή από τις 12 Ιουλίου έως τις 3
Αυγούστου.
Σας ευχόμαστε ένα ηλιόλουστο ξεκίνημα στο καλοκαίρι!
Φιλικά
Άννα και Κριστόφ
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