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Egy csipEt tEsztosztEron, két kanál las VEgas, Egy érintésnyi a szEsztilalom amErikájából,  

és jó nagy adag luxus a primE stEak & WinE rEcEptjénEk alapja.

Amerikából jöttem
Prime Steak & Wine Szöveg: 

Réz Lola
Belsõépítész:  
Ficzere Anett, 
Muzsai István
Fotó: 
Király István

A Prime Steak & Wine a Mammut bevásárló- 
központból költözött impozánsabb, a meg-
célzott luxusétterem kategóriához hazai vi- 
szonylatban jobban illõ helyszínre az õsszel. 
Azért fontos hangsúlyozni a helyi viszonyo-
kat, mert az eredeti, plázás koncepció tö- 
kéletesen mûködhetett volna Amerikában.  

A steakevést mûvészi szintre fejlesztõ ország 
pedig fontos alap, mondhatni „a kályha” egy 
magára valamit adó sztékvendéglõ esetében.

A berendezés jelentõs részét a dicséretes 
józanság jegyében az elõzõ, szintén álta-
luk tervezett térbõl kellett átköltöztetnie, és 
az új, egészen más karakterû helyiséghez  

igazítania a Muzsai István-Ficzere Anett 
tervezõpárosnak. Így került át a bútorzat,  
a látványos pult, a bejáratot díszítõ cégér, 
de az opcionálisan színpadként is hasz-
nálható, LED-kerettel kijelölt pulpitus zon-
goralakkozású falát díszítõ bikás logó is.  
A korábbi tapasztalatok alapján bizonyos 
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dolgokon viszont változtatni kellett. Kiderült 
például – szintén magyar sajátosság –, hogy 
az emberek jobb szeretnek kényelmes sar- 
kokba húzódva vacsorázni, mint bármily 
impozáns, nagyobb térben helyet foglalni.  
Az új helyet a középre helyezett, hatalmas 

ónix bárpult osztja úgy, hogy felette épp 
elegendõ az átlátás a tágasság érzetéhez, 
de második funkcióként térelválasztók a lát-
ványos, egyedi készítésû borhûtõk is.

Az „amerikás” luxus az egész helyet be- 
lengi. Köszönhetõen a meleg fényû, sötét fa-

Lásd még: 
Menza étterem és kávézó  
OCTOGON 2004/1., Sugar!  
a Paulay Ede utcában 2010/1.,  
Borkonyha 2011/1.

burkolatoknak, puha bõröknek bútorokon 
és falakon, a rojtos lámpáknak, és a hazai 
viszonylatban mondhatni merész színû és 
mintájú, egyedi készítésû szõnyegeknek:  
nem lehet kiverni a fejünkbõl valami Las 
Vegas-i luxuskaszinó szeparéjának vagy  
elegáns férfiklubjának képét. A minden tér- 
elemen és berendezési tárgyon visszakö-
szönõ, lekerekített sarkok tovább puhítják, 
barátságosabbá teszik az anyagai és színei 
folytán elegáns teret. A kirakati részt elfog-
laló kávézó világossága után beljebb ha- 
ladva az alacsonyra engedett mennyezet,  
a füstös tükrök, steppelt bõrfalak, telt színek, 
a mélység és csillogás világa jön.

Legbelül pedig egy kis pesti csoda mutatja  
meg magát: a régen üzemi funkciójú épü-
let fémszerkezetes tetõablaka, amely fölé 
mára ugyan tetõ került, de szerkezete érin-
tetlen maradt. Az eredetileg sima üveget –  
a választott stílushoz igazodva – egy mexi-
kói pláza üvegablakának mintázatával cse-
rélték ki, mögötte modern LED-rendszer adja  
a természetes fény hatását a kis katedrális-
ban fogyasztó úri közönségnek.

Hagyományos pesti üvegtetõ, tradicionális mexikói mintákkal teljes egységben

Az elõzõ helyiségbõl átköltöztetett, látványos ónix bárpult köré épült a tér


