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KisKörúti 
teKergés

KezdjeteK el élni!

Levesesek, tejivók és más tematikus gaszt-
rohelyek után tésztással is bõvült  a Belváros  
minõségi gyorséttermi kínálata. Ahogy  
az utcakép egyre nagyvilágibb arcát mutat-
ja, úgy lesz egyre nehezebb a Károly kör-
utat egykor teljesen elszürkítõ üzletsor 
emlékezetünkbõl való elõhívása. Pont ezzel 
szemben áll a Pasta Manufaktura, amely 
amellett, hogy tésztákra szakosodott, a tár-
sadalmi felelõsségvállalásra is nagy hang-
súlyt fektet. Jelenleg egy biciklis mozga-
lom és egy állatotthon támogatására buzdít. 
Letisztult célokhoz letisztult design, amely 
már a logóban is jelentkezik, s amely Laki 
Eszter grafikus tehetségét dicséri. A belsõ – 
amit a Hollán9 nevû alkotói csoport terve-
zett – három alapszínének puritánságát zöld 
növények és a mennyezeten tekergõ spaget-
tire emlékeztetõ, piros vezetékû világítás tar-
kítja. A folyamatosan változó tésztakínálatot 
a konténerszerû látványkonyhában készítik 
el, amit egy hosszú asztalhoz felülve teker-
gethetünk fel miközben a kinti forgatagban 
bámészkodhatunk. A kutyáknak itt külön  
étkezési hely dukál. Itt minden ilyen egyszerû 
és nagyszerû.

Pásztor Anna dala jutott eszembe Szántó  
Annáról és belvárosi lakásáról. Az, hogy 
valaki korábbi biztos jövedelemforrást adó 
lakását a vendéglátás új irányának szenteli 
már önmagában bátor cselekedet. Ám ezen 
messze túllép az érezhetõen világlátott, sal-
langmentes ízlésû designer/tulajdonos. Az 
élet napos oldalára hívja a belépõt a “savoir 
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A Károly körúti Pasta Manufaktura

tizenkett  Bé Kísérleti Konyha egy lipótvárosi lakásban

vivre” minden könnyedségével és magabiz-
tos tárgykultúrájával. A koncepció nem egy 
kibérelhetõ lakáskonyha, inkább kísérleti 
konyha. Nagyobb vendégseregekre számít-
va megnövelte a tereket, a fény és a levegõ 
átjárja a lakást. A gasztrokísérletezéshez  
korszerûen felszerelt konyhával egybe 
nyitott terekbe régi bútorokat és vintage 

kiegészítõket választott, sõt sokat maga ter-
vezett vagy valósított meg. A konyha-étkezõ-
nappali hármasa folytonos közösségi tér-
ré alakult, amelyhez szervesen kapcsolódik 
egy mozizásra is alkalmas további helyiség.  
A nagyvonalú térkezelés, végiggondolt funkci-
onalitás és az apró, finom megoldások mara-
dandó útravalót adnak.


