DOKONALÝ DEN

Budapešť

13:00
Centrální tržnice je populární

Attila Höfle je průvodce působící
v Budapešti a zakladatel nekonvenční
turistické společnosti BudapestFlow
(budapestflow.com).

9:00
Naproti synagoze v ulici
Dohány najdete ukrytou po-

kladnici gastronomie a designu,
vše na jednom malém kompaktním místě. Je tu také Szimply,
sofistikované designové místečko, jako stvořené pro pozdní
snídani. Rád sem chodím na chutnou snídani, jak třeba na toast
s avokádem, granolu nebo francouzský toast (viz obrázek),
a vychutnávám si ji pod originálními měděnými světly.

turistickou atrakcí, což dokazují fronty
hladových zákazníků. Preferuji však
tržnici v centru města, která má srovnatelný počet restaurací, ale je menší co
do počtu návštěvníků. Séf Utcájaje je
neformální, prostá jídelna, která nabízí
jak maďarskou kuchyni pro gurmány,
tak maďarsko-židovská jídla. V pátky
servírují cholent, tradiční dušené maso, které
se obvykle jí při šabatu.
Pokrm je připraven
z pomalu vařených
fazolí, vajíček a brambor (napravo).

11:00
Zahrada Károlyi, umístěná v srdci Buda-

pešti, tvoří pěkný park pojmenovaný po jeho
původních majitelích, rodině Károlyi. Květinové
záhony lemují romantické cestičky, a tak park
připomíná elegantní francouzské zahrady. Rád
se po této zahradě procházím ráno, poté se
obvykle zastavím na kávu u brány jednoho
z mých nejoblíbenějších venkovních barů,
Csendes Társ.

„I když žiji
v Budapešti 20 let,
architektura
a atmosféra města
se všemi svými
ukrytými detaily
mě nepřestává
ohromovat“

Vydejte
do unik se
átn
baru Pa ího
g ony
Kert

18:00
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15:00
Budapešť je rušné město, ale

stále dokážu od jeho shonu najít
nějaké útočiště. Chodívám například do podniku Fellini Római Kulturbisztró na Dunaji. K venkovnímu
baru a kavárně patří pestrobarevná lehátka, která lemují pláž u Dunaje. Je to perfektní místo
na relaxování u vody. Budapešť
sice nemá moře, ale díky tomuto
podniku se vám bude zdát, jako by
tady opravdu bylo.

Židovská čtvrť, kde se mísí

staré a nové, zažívá rozkvět. To
je patrné, zejména když se snažíte najít místo, kde byste se
najedli. Dlouho zanedbávané,
velké a prázdné budovy této
čtvrti byly nedávno proměněny
v nejtrendovější bary a restaurace ve městě. Dobrumba je populární restaurace s nenuceným,
stylovým designem. Z menu si
vybírám jídlo na způsob tapas,
které spojuje chutě Středního
východu a Středozemního moře.

20:00
Pagony Kert se nachází v opuštěných bazénech kdysi patřících pod Ter-

mální lázně Gellért. Tento nevšední bar je
umístěn uvnitř vypuštěných a nepoužívaných bazénů. Všechny prvky historických
lázní jsou stále na svém místě, od svítidel
po kachličky, ale místo vody zde nyní najdete židle a stoly. Rád sem chodívám večer,
kdy si dám řemeslné pivo nebo sklenku
maďarského vína.
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