TOP GOURMET
As colunistas Dani Hispagnol e Tati
Simões comandam a agência Gouté Gourmet Travel Experience

ISTAMBUL - A ÚNICA CIDADE DO MUNDO
PRESENTE EM DOIS CONTINENTES.
SINTA OS AROMAS E CAPTURE A ESSÊNCIA DE UMA DAS CIDADE COM A MELHOR CULINÁRIA
DO MUNDO EM SUAS DIVERSAS TRADIÇÕES.
ÇIRAGAN PALACE KEMPINSKI
Esse é um imponente hotel palácio
da época do Império Otomano às
margens européias do Bósforo, faz
parte da The Leading Hotels of the
world.
Tem uma vista maravilhosa e um SPA
que oferece o famoso banho turco.

ULUS 29
MERCADO DE ESPECIARIAS

Çiragan Caddesi, 32
+90 (212) 326 4646
www.kempinski.com/en/istanbul

THE HOUSE CAFÉ
DOCES DE KADIKÖY
Situada na costa asiática de Istambul, na margem do Bósforo,
por centenas de anos o porto de
Kadiköy foi uma porta de entrada
para as mercadorias. Aqui fica o
mercado de comida e uma concentração de docerias, cafés e lojas de
chá, que há várias gerações adoçam
a vida de Istambul.
Algumas sugestões são Baylan,
Beyaz Firin, Haci Bekir e Sekerci
Cafer Erol.

Gouté - Gourmet Travel Experience
www.goute.com.br
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SULTANAHMET KÖFTECI
Especializada em köfte, uma espécie de almondega turca, desde
1920. O restaurante é simples, tem
rapidez e alta rotatividade. Atende
uma enorme fila que se forma tanto
de locais como turistas.
Um tradicional köfte acompanha
pão, folhas verdes, arroz e salada de
feijão branco.
Divanyolu Caddesi, 12
+90 (212) 520 0566
www.sultanahmetkoftesi.com

São três House Cafés na cidade.
Localizados em Ortaköy, Tünel e
Teşvikiye, os três são igualmente
bons tanto no design quanto no
cardápio internacional assinado
pelo chef Coskun Uysal, treinado
no Savoy Hotel de Londres.
O diferencial do House Café Ortaköy é que durante o verão ele
abre seu terraço e oferece uma das
melhores vistas da mesquita Ortaköy Camii, da ponte do Bósforo e
do próprio Bósforo.

Também conhecido por mercado
egípicio, ganhou esse nome por
que as especiarias que vinham da
Índia e do sudeste da Ásia passavam
pelo Egito em sua trajetória. Apesar de ter se tornado um atrativo
bastante turístico, ainda é possivel
conhecer a cultura e provar os temperos que compõe essa aromática
culinária. Os turcos são ótimos
para barganhar!

Seu design mistura com propriedade
os estilos oriental e ocidental. O
número 29 do nome se refere aos 29
pratos tradicionais otomanos e do
leste do Mediterrâneo que compõem
o cardápio.
Possui três chefes, um turco, um
francês e um japonês.
Uma opção seria jantar na sexta ou
sábado e ficar até mais tarde, já que
o restaurante vira uma boate bem
animada.
Caddesi, Ulus Parki Içi 1
+90 (212) 358 2929
www.club29.com

Salhane Sokak, 1 Ortaköy
+90 (212) 227 2699
www.thehousecafe.com.tr
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