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Berlin

 tekst: camilla hultqvist  zdjęcia: małgorzata opala

Zdolność Berlina do przemian swej osobowości jest fascynu-
jąca. Wystarczy podróż do innej dzielnicy, by móc doświadczyć 
czegoś zupełnie innego, pomimo że przebywa się ciągle 
w tym samym mieście. Każdego roku odwiedza je 9 milionów 
turystów. Oferta związana z jedzeniem jest oczywiście impo-
nująca, zaczynając od uwielbianej przez berlińczyków curry-
wurst z zimnym Berliner Kindlem, przez setki nowych miejsc 
na średnią kieszeń w modnym Mitte lub Prenzlauer Bergu, 
po legendarne delikatesy na 6. piętrze KaDeWe, a kończąc na 
gwiazdkowych restauracjach z przewodnika Michelina. Zrób 
sobie małą przerwę od przedświątecznej gonitwy i przyłącz się 
do nas w Berlinie.

Dynamiczny i kreatywny
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 Już od 1907 roku ambicją berlińskiego KaDeWe było za-
pewnienie klientom prawdziwego luksusu oraz wyszuka-
nej kultury zakupów. Miejsce to stało się z czasem ważną 

atrakcją turystyczną stolicy Niemiec. Ogromna powierzchnia, 
około 60 tysięcy metrów kwadratowych, czyni je największym 
centrum handlowym w Europie. Na szóstym piętrze znajdują 
się także największe na naszym kontynencie delikatesy. To 
prawdziwa mekka smakoszy. Na 7000 metrów kwadratowych 
klienci mogą wybierać spośród 34 000 produktów, 3400 ro-
dzajów win, 1300 gatunków sera, a to wszystko na trzydziestu 
stoiskach. W KaDeWe można znaleźć specjały niedostępne 
gdzie indziej. 

Niezależnie od tego, czy poszukujesz jakiegoś szczególne-
go produktu, czy tylko inspiracji, czy może po prostu chcesz 
zjeść lunch, pobyt w KaDeWe z pewnością okaże się fascy-
nujący. To szacowna fi rma o długiej tradycji, czego potwier-
dzeniem jest także przeciętny okres pracy personelu – około 
piętnastu lat. Umawiamy się na rozmowę z Marcusem 
Porzuckiem, który przepracował tu prawie dwadzieścia sie-
dem lat, co więcej, również jego matka pracuje nadal, a babka 
także była zatrudniona w KaDeWe. To standard w tej fi rmie, 
że wielu pracowników jest związanych z tym domem towaro-
wym przez wiele lat. Marcus Porzucek jest jednym z czterech 
szefów działów na szóstym piętrze i od ośmiu lat odpowiada 
za działy: win, wysokoprocentowych alkoholi, owoców, pieczy-

Berlin

KaDeWe
Legendarne szóste piętro. Tak nazywają je dumni pracownicy 
oraz berlińczycy, którzy mawiają o swoich ulubionych delikate-
sach: jeżeli nie znajdziesz tego w KaDeWe, nie znajdziesz ni-
gdzie.
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wa oraz serów. I to właśnie od tych ostatnich zaczynamy naszą 
pogawędkę. 

– Jakie gatunki najlepiej sprzedają się w okresie okołoświą-
tecznym?

– Sery z trufl ami, niebieski Stilton, francuskie niebieskie 
sery pleśniowe oraz inne dojrzewające gatunki. W chłodniej-
szej porze roku sporą popularnością cieszą się również raclette 
i fondue. 

– Ponad 1300 gatunków sera. Czy często zmieniacie asor-
tyment?

– Niektóre produkty są u nas zawsze dostępne, natomiast 
inne zmieniają się wraz z sezonem. Po prostu zamawiamy to, 
co w danym momencie jest najlepsze. 

– Jak w tej chwili kształtuje się trend? Czego ostatnimi 
czasy głównie poszukują Wasi klienci?

– Obecnie dużym zainteresowaniem cieszą się wyroby 
regionalne oraz te od małych producentów. Klientom zależy 
na oryginalności. 

– A sery ekologiczne?
– Mamy je oczywiście w ofercie, ale nie możemy się za 

bardzo na nich opierać, skoro ludzie szukają u nas bardzo 
luksusowych produktów, takich jak foie gras czy homary. 
Klienci oczekują, że znajdą tu wszystko. 

– W czym tkwi przyczyna sukcesu KaDeWe?
– Nie ma drugiego takiego domu handlowego. Jestem prze-

konany, że to najlepsze delikatesy na świecie. Myślę, że ma to 
związek z długą tradycją tego miejsca. KaDeWe powstało 
w 1907 roku jako „Kaufhaus des Westens”, a ta nazwa zobo-
wiązuje. 

www.kadewe.de

Berlin

„Nie ma drugiego takiego 
domu handlowego. Jestem 
przekonany, że to najlepsze 
delikatesy na świecie”.

Marcus Porzucek
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W berlińskim KaDeWe znajdziesz prawdziwą perełkę

– Oto nasz Oysterbar – Christian Meiser, wita 
z uśmiechem ekipę „Food & Friends”. – Tutaj jedzenie ostryg 
odbywa się na masową skalę. 

– Ile sztuk dziennie podajecie?
– Najwięcej w sezonie przedświątecznym, około ośmiu ty-

sięcy. Natomiast w ciągu roku największy ruch mamy w soboty. 
Wtedy schodzi średnio sześć tysięcy sztuk. 

My odwiedziliśmy bar w poniedziałek i chociaż to podobno 
najspokojniejszy dzień w tygodniu, w lokalu panuje spory ha-
łas. Na szczęście to tylko przyjemny gwar ożywionych rozmów. 

– Dzisiaj podamy od dwóch do pięciu tysięcy ostryg – liczba 
gości zależy bardzo często od pogody. 

Oysterbar odwiedzają zarówno berlińczycy, jak i turyści. 
Miejsc wystarczy dla siedemdziesięciu smakoszy. 

– Kiedy przypada sezon na ostrygi?
– U nas sezon jest codziennie od dziesiątej rano do ósmej 

wieczorem – śmieje się Christian Meiser. – Sprzedajemy je 
w ogromnych ilościach i dlatego możemy sobie pozwolić na 
kupowanie świeżego towaru. Podawane u nas niemieckie 
ostrygi Sylter Royal trafi ają na talerz zaledwie trzydzieści go-
dzin po wyłowieniu z Morza Północnego, natomiast francu-
skie, irlandzkie i szkockie docierają do nas w dwie doby. Ostry-
gi są jadalne przez sześć dni po połowie. Otrzymujemy je od 

Berlin

OysterbarOysterbarOysterbar
Otwarty w 1989 roku Bar Ostrygowy trzy razy się zmieniał i rozra-
stał. Morska słona woda z tysięcy serwowanych tu codziennie ostryg 
nie służy kuchni. To zdecydowanie najchętniej odwiedzane miejsce 
wśród kilkunastu znajdujących się tutaj barów.
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dostawców w drewnianych skrzyniach i do momentu podania 
przechowujemy w chłodni. 

– Czy to prawda, że ostrygi są najlepsze od września do kwietnia?
– Niektórym mogą rzeczywiście nie smakować w sezonie 

letnim ze względu na nieco bardziej tłustą konsystencję. Sam 
jednak jadam je przez cały rok. 

– Chcielibyśmy coś doradzić osobom, które nie jadają 
ostryg. Od jakiego rodzaju powinno się zacząć degustację?

– Zawarcie bliższej znajomości z tymi skorupiakami wyma-
ga określonego postępowania. Najpierw warto zainteresować 
się najmniejszym rodzajem ostrygi o wdzięcznej nazwie Pa-
pillon. Jeśli nigdy wcześniej nie próbowało się ostryg, trzeba 
zjeść przynajmniej kilka. Minimum to siedem sztuk, ponieważ 
dopiero po szóstej można je naprawdę docenić. Rekordzistom 
zdarza się zjadać po kilkadz iesiąt, ale absolutnie tego nie pole-
cam. Ważne też, by przed połknięciem lekko nagryźć miąższ 
ostrygi. Dzięki temu wyraźniej wyczujemy jej aromat. 

– Jak je podawać?
– To oczywiście kwestia smaku i upodobań. Z odrobiną 

pieprzu i soli, z cytryną albo odpowiednim sosem. Wcześniej 
używaliśmy wyłącznie cytryny, ponieważ w ten sposób można 
sprawdzić, czy ostrygi są świeże – ich miąższ kurczy się po 
zetknięciu z sokiem cytrynowym. Podajemy do nich także dwa 
sosy: jeden ostrzejszy, z czosnkiem, a drugi na bazie szalotki 
i octu winnego. W karcie mamy też kilka wariantów zapieka-
nych ostryg. Do wszystkich rodzajów podajemy chleb z naszej 
piekarni na siódmym piętrze KaDeWe. 

Od chwili otwarcia w 1989 roku Bar Ostrygowy bardzo się 
zmienił. Teraz możemy podziwiać jego trzecią wersję. 

– Ile osób tu pracuje?
– Otwieraniem ostryg zajmuje się od czterech do sześciu 

osób. W weekendy przy obsłudze gości pomagają nam dodat-
kowe dwie pracownice. 

– Jakie wino będzie najlepsze?
– U nas podajemy białe wino Picpoul de pinet z francuskiej 

Langwedocji, które idealnie pasuje do ostryg. 
Otrzymaliśmy półmisek z różnymi rodzajami tych wyśmie-

nitych skorupiaków – jest w czym wybierać, zarówno pod wzglę-
dem wielkości, jak i smaku. Sylter Royal są bardziej orzechowe, 
szkockie – łagodne, a irlandzkie – ostrzejsze. Kto nie ma ochoty 
na ostrygi albo zjadł je na przystawkę, może na miejscu zamó-
wić coś innego. Nie trzeba przenosić się do innego baru. Lokale 
na szóstym piętrze KaDeWe to jedna wielka restauracja, raj dla 
smakoszy, co znajduje potwierdzenie w wysokim standardzie 
obsługi. Ten, kto skusi się na półmisek ostryg, może jednak 
liczyć na dodatkowy dreszczyk emocji. Podczas wieloletniej dzia-
łalności lokalu natrafi ono na dwie perły. To niewiele, lecz 
w obu przypadkach szczęśliwymi znalazcami okazali się goście. 
Dlatego warto uważać, wysysając zawartość muszli. 

www.kadewe.de

Berlin

Christian Meiser
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Berlin

Prenzlauer Berg 
Mitte
Obydwie dzielnice, leżące 
uprzednio w granicach Berlina 
Wschodniego, obecnie tętnią 
nowym życiem i stanowią cen-
trum spotkań towarzyskich. 
Tutaj lokują się najczęściej 
galerie, autorskie butiki awan-
gardowych projektantów i set-
ki nowo powstałych restauracji 
i kawiarni.
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CARYWURST

U wielbianą przez mieszkańców stolicy Niemiec curry-
wurst – kiełbasę, doprawioną curry, z frytkami 
i majonezem – podaje się tutaj już od lat trzydziestych 

ubiegłego wieku. Państwo Konnopke zaczynali od sprzedaży 
kiełbasek na przenośnym stoisku, czyli tacy zawieszonej na szyi. 
Jak widać, z czasem rozwinęli działalność. 

Wprawdzie kolejka do okienka jest długa, ale nie rezygnujcie 
zbyt szybko. Kto chce spróbować tej tradycyjnej berlińskiej kiełba-
ski, powinien chwilę poczekać. Możemy zapewnić, że w Konnop-
ke’s Imbiß sprawnie obsługują. Personel przy kasie jest niezwykle 
sympatyczny i o tej porze roku zawsze pyta, jakiego piwa klient 
sobie życzy – zimnego czy o temperaturze pokojowej. To  w peł-
ni uzasadnione pytanie, ponieważ konsumpcja odbywa się na 
dworze, a lato już dawno minęło. Przy okienku znajduje się kilka 
miejsc siedzących, ale przeważnie wszystkie są zajęte.  

Jeśli więc należycie do entuzjastów currywurst, Konnopke’s 
Imbiß to obowiązkowy punkt programu Waszego pobytu 
w Berlinie. Bar znajdziecie w Prenzlauer Berg. Dokładny adres to 
Schönhauserallee 44B, pod wiaduktem kolejki miejskiej, tak więc 
można tam wstąpić prosto z pociągu. Przed czterema laty otwarto 
fi lię Konnopke’s Imbiß w pobliskiej dzielnicy Berlin-Heinersdorf. 
Uprzedzamy jednak, że bary mają różne godziny otwarcia, dlatego 
warto najpierw zasięgnąć informacji na stronie internetowej. 

www.konnopke-imbiss.de

Berlin

Konnopke’s Imbiß

CARYWURST
Co łączy robotników odnawiających kamienice Prenzlauer Bergu, 
okoliczną bohemę, biznesmenów i byłego kanclerza Gerharda 
Schrödera? Konnopke’s Imbiß. To klasyka na kulinarnej mapie 
Berlina.
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Goldhahn & Sampson oferuje produkty żywnościowe 
z całego świata, książki kucharskie i przybory potrzebne 
do przygotowywania posiłków, ponadto przy sklepie 

znajduje się również kuchnia, w której organizowane są kursy 
kulinarne. 

Można tu spędzać czas na różne sposoby: przeglądać przepisy 
przy fi liżance cappuccino, szukając pomysłu na rodzinną kolację 
albo przyjęcie dla przyjaciół, można przechadzać się wśród tych 
wszystkich wspaniałości i powoli nabierać ochoty na wielkie 
kulinarne wyzwanie albo znaleźć intrygujące prezenty dla miłoś-
ników gotowania. W sklepie panuje sympatyczna, luźna atmo-
sfera, nie ma tu ani odrobiny sztucznej elegancji czy przesady. 
Goldhahn & Sampson reprezentuje raczej pewien styl życia. 
Z każdego kąta aż bije kreatywność, dlatego to miejsce tak bar-
dzo różni się od innych w tej branży, których notabene powstaje 
coraz więcej. W dniach, kiedy organizowane są kursy kulinarne, 
sklep zmienia się w jadalnię, w której uczestnicy degustują 
mniej lub bardziej własnoręcznie przyrządzone potrawy. Całość 
wnętrza jest niezwykle oryginalna i przytulna. Tematyka kursów 
obejmuje zarówno techniki kulinarne – na przykład obróbkę 
mięsa – jak i tradycyjne dania z różnych stron świata. Szczegó-
łowe informacje znajdziecie na stronie internetowej Goldhahn 
& Sampson. Warto dodać, że kursy są prowadzone również po 
angielsku. 

www.goldhahnundsampson.de

Goldhahn & SampsonGoldhahn & SampsonGoldhahn & Sampson
We wnętrzu tego niepozornego miejsca entuzjaści sztuki kulinarnej 
znajdą niemal wszystko. Widać, że właściciele znają się na rzeczy, życie 
tętni tutaj od rana do późnego wieczoru.

Berlin
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Oficjalna karta turystyczna.

berlin-welcomecard.de

Przejazd wszystkimi środkami  
komunikacji miejskiej oraz do 50% 
zniżki na 200 atrakcji turystycznych

200  atrakcji  
turystycznych

turystycznych

225x275_Food&Friends_PL.indd   1 10.11.11   13:30

CAFÉ ANNA BLUME

Okolice Kollowitzstrasse to typowy 
Kiez, jak mawiają berlińczycy. 
Właściciele mieszczącej się przy niej 
piekarni – cukierni i znajdującej się 
naprzeciwko kawiarnio-kwiaciarni. 
Anna Blume mają wielu stałych gości 
z okolicznych kamienic. Podobno 
wypiekany przez nich tort szwar-
dzwaldzki i sacher są najlepsze na 
całym Prenzlauer Bergu. Warto zwol-
nić tutaj na chwilę i przysiąść na fili-
żankę kawy, obserwując spokojny 
rytm tych okolic.

 www.cafe-anna-blume.de
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Z najdujemy się przy Kastanienallee, przez berlińczy-
ków nazywanej żartobliwie „Castingalle”, gdyż spotkać 
tu możesz prawdziwe indywidualności. Ulica ma swój 

początek w Prenzlauer Berg i dochodzi aż do Berlin-Mitte. Jest 
tu mnóstwo restauracji, kawiarni i barów – te ostatnie nazywa-
ne są często „imbissami”, bo tak po niemiecku określa się małe 
lokale gastronomiczne.

T o z pewnością nie jest zwykły bar. Tutejsza kuchnia oferuje 
fantasy food, na które składają się wyłącznie potrawy wegetariań-
skie. Właściciel, Kanadyjczyk Gordon W, odpowiada za niezwy-
kłą atmosferę tego niewielkiego lokalu. Już od progu wita nas 
indyjska muzyka, a i menu jest inspirowane tamtejszą kuchnią. 
Można tu na przykład zjeść takie specjały, jak designers pizza czy 
vertikal pizza przyrządzane na bazie chleba naan, który tradycyj-
nie wypiekano nad otwartym ogniem. Obecnie używa się jed-
nak opalanego gazem pieca tandoor. Dodatki do podawanej tu 
pizzy wywodzą się natomiast z Włoch. Próbowaliśmy dwóch 
wariantów tej niezwykłej potrawy: z guacamole, sosem chilli 
i suszonymi pomidorami oraz z tapenadą, rukolą i płatkami 
parmezanu. Obie okazały się przepyszne. Do tego zamówiliśmy 
zdrowy, energetyzujący napój z jabłek i trawy pszenicy. Nasza 
rada: koniecznie zamieszajcie go przed wypiciem. 

www.w-derimbiss.de

W – der Imbiss
Czasami wystarczy mała kuchnia kilka stolików, dobry pomysł 
i charyzmatyczny właściciel. Każdy z mieszkańców Mitte wskaże 
Wam drogę do miejsca, gdzie znajduje się jeden z najlepszych 
wegeteriańskich imbissów w okolicy.

Berlin
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C hén Chè mieści się wprawdzie nieco na uboczu, 
przy Rosenthaler Strasse, za to w centralnej dziel-
nicy Berlina, Mitte, tej samej, która szczyci się 

Bramą Brandenburską i Uniwersytetem Humboldta. 
W Chén Chè podawane są herbata oraz potrawy kuchni 
wietnamskiej.

Otwarty w zeszłym roku lokal zdążył już zyskać dużą po-
pularność. Najwięcej gości przychodzi w porze wieczorowej. 
Nasz zespół odwiedza go po południu, tak więc naturalnym 
wyborem wydaje się czarka wietnamskiej herbaty. Egzotycz-
ne zapachy i uspokajająca muzyka pomagają nam się odprę-
żyć. Mówiąc szczerze, nie mam pojęcia, co zamówiłam, ale 
mogę zapewnić, że wszystko smakuje cudownie. 

Dostaliśmy dzbanuszek zielonej herbaty organicznej oraz 
dim sum, czyli tradycyjne azjatyckie przystawki, deser i róż-
ne rodzaje ciastek. Słodycze kuszą aromatem kokosa, fasoli 
azuki, czekolady, sezamu, banana i mąki ryżowej. Niezwykłe 
wnętrze zachęca, by wypić herbatę na miejscu, ale Chén Chè 
prowadzi również sprzedaż mieszanek na wagę. Torebka 
egzotycznej herbaty to z pewnością uroczy prezent pod 
choinkę. 

www.chenche-berlin.de

 Chén Chè
Berlin to obecnie prawdziwy etniczny i kulturowy tygiel. Właściciele tej 
herbaciarni i restauracji zarazem podbili serca berlińczyków autentycz-
nością wietnamskich smaków.
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P omysł jest równie prosty, co genialny. Artyści zaangażowani 
w prace nad wystrojem otrzymują tantiemy za każdym ra-
zem, kiedy wynajęty zostanie urządzony przez nich pokój. 

W ten sposób twórcy są wynagradzani na bieżąco, natomiast goście 
otrzymują w zamian dostęp do niezwykłych wnętrz. Wysokość 
tantiem zależy od wielkości pokoju. Wprawdzie kontrakt opiewa 
zazwyczaj na trzy lata, lecz jego wygaśnięcie wcale nie musi ozna-
czać renowacji wnętrza i usunięcia dzieł sztuki ze ścian. 

– Często zdarza się, że angażujemy artystów nieznanych szer-
szej publiczności, którzy z czasem stają się sławni. Dlatego nie 
usuwamy ich dzieł – wyjaśnia Mike Buller, właściciel hotelu.

– Który spośród zatrudnionych przez was twórców jest obecnie 
najbardziej znanym artystą?

– Niemka, Elvira Bach. Jesteśmy bardzo dumni z faktu, że posia-
damy jej malowidła naścienne. Ten pokój nie zmienił się od 1999 
roku i z pewnością nie zamierzamy naruszać tego dzieła sztuki.  

Wystrój wnętrz w tym hotelu sprawia niezwykłe wrażenie. 
Tak jakby gość był jedynym uczestnikiem wernisażu artysty 
i w spokoju podziwiał dzieło sztuki, jednocześnie korzystając 
z prywatności, jaką zapewnia sypialnia. Największą popularno-
ścią cieszą się pokoje 101, stworzony przez Elvirę Bach, oraz 107 
z wyjątkowo dużym łóżkiem. A który Ty wybierzesz? Hotel mie-
ści się przy Luisenstraße 19, w dzielnicy Berlin-Mitte, niedaleko 
dworca Berlin Friedrichstraße. 

www.luise-berlin.com

Arte Luise Kunsthotel
Berlin i sztuka to niemal synonimy. Dlatego warto znaleźć niebanalny 
hotel. Na przykład taki, którego każdy pokój można śmiało nazwać nie-
powtarzalnym dziełem.

Berlin
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food friends Villeroy&Boch.indd   1 11/8/11   9:30 PM

Kreuzberg
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VOLT
Oddalony od turystycznych szlaków, imponujący bu-
dynek zaprojektowany przez urodzonego w Grodzi-
sku Wielkopolskim znanego berlińskiego architekta 
Heinricha Müllera wpisuje się w tak zwany nurt 
północnoniemieckiego gotyku ceglanego. Dziś gości 
jeden z najgorętszych punktów na mapie kulinarnej 
Berlina.

Berlin

tekst: camilla hultqvist  zdjęcia: małgorzata opala  przepisy znajdziesz na końcu magazynu.
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 V OLT, ta pomysłowa i zarazem oddająca ducha miejsca 
nazwa restauracji bierze się stąd, że do połowy lat 
osiemdziesiątych była to elektrownia. Budynek, który 

został wpisany do rejestru zabytków, pochodzi z lat dwudzie-
stych ubiegłego wieku. Obecnie, oprócz restauracji, znajdują 
się w nim pomieszczenia konferencyjne. Matthias Gleiss i jego 
dwaj koledzy otworzyli VOLT w październiku 2010 roku. 
Wcześniej w tym samym lokalu działała restauracja HHMüller, 
a Mattias był szefem kuchni. Teraz jest to jego współwłasność.

Tym, co uderza gościa restauracji, oprócz jedzenia i dobrej 
atmosfery, jest design. Uwagę przykuwa również wysokość wnę-
trza, która nadaje mu wrażenie przestrzenności. Jest jednocześ-
nie surowe i przytulne, zaprojektowane przez samych właścicieli 
wspólnie z architektem, który rozwinął i zrealizował ich estetycz-
ne i funkcjonalne pomysły. Piękne, drewniane stoły, krzesła 
i ławy, a nawet wpadające w oko miedziane lampy zostały – co 
ciekawe – wykonane przez pewnego stolarza 
z południowych Niemiec. Przy restauracyjnych stolikach jest 
miejsce dla sześćdziesięciu pięciu gości. Dwa piętra wyżej, 
w pewnym odosobnieniu, znajduje się antresola, na której są 
miejsca dla jeszcze piętnastu osób. Roztacza się stąd fantastycz-
ny widok na salę restauracyjną. Wzdłuż jednej ściany są dwie 
wąskie antresole z dwuosobowymi stolikami. Zostawiono meta-

Berlin

Matthias gleiss

sven hollvit
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lowe furtki, które dawniej odgradzały dzielnicowe podstacje elek-
trowni. Zazwyczaj są otwarte, robią bardzo ciekawe wrażenie, ale 
zamyka się je podczas imprez albo gdy goście przychodzą 
z dziećmi. Inaczej mogłoby być niebezpiecznie, mówi Sina 
Abrecht, która oprowadza nas po lokalu. Dla gości, którzy cenią 
sobie większą prywatność, jest jeszcze jedna salka, w której przy 
stole mieści się trzynaście osób. Dowiadujemy się, że bywała tu 
Angela Merkel czy prezesi największych niemieckich korporacji.

Matthias ma bardzo interesującą przeszłość zawodową 
w wielu gwiazdkowych restauracjach, wystarczy wspomnieć, 
że pracował w Rezindenz Heinz Winkler, szczycącej się trzema 
gwiazdkami Michelina. Restauracja znajduje się w Aschau, kie-
ruje nią od lat Heinz Winkler. Ten urodzony w południowym 
Tyrolu szef otrzymał 3 gwiazdki Michelina, mając zaledwie 
32 lata, a więc jako najmłodszy w historii tego wyróżnienia. 

Mattias z kolei w tym roku został uhonorowany tytułem 
wschodzącej gwiazdy roku 2011. Berlińscy szefowie kuchni – 
Meisterkuche – co roku nagradzają kilka osób za szczególne 
dokonania. Jedną z najważniejszych nagród jest właśnie tytuł 
„Aufsteiger des Jahre”. 

– Jak byś opisał swoją restaurację i jedzenie, które podajecie 
gościom? 

– Jesteśmy niemiecką restauracją, nastawioną na kuchnię 

Berlin

 Tutejsza kuchnia, obsługiwała 
nawet 500-osobowe eventy.

SANDACZ Z DYNIĄ I PASTERNAKIEM
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narodową, ale w nowoczesnym wydaniu. Niektóre potrawy są  
w wersji oryginalnej, choć przygotowujemy je, posługując się 
współczesnymi metodami. Smaki mają przypominać dzieciń-
stwo i sposób gotowania z czasów, gdy byłem mały. Gdy tylko 
mam ochotę na daną potrawę, zaraz wymyślam nowy sposób jej 
przyrządzenia. Każde danie zawiera w sobie niespodziankę. 
Chodzi o to, aby gościom coś się przypomniało, ale żeby jedno-
cześnie zostali zaskoczeni tą nową wersją. Pragnę zachować isto-
tę, ale wykonanie ma być nowe. Dla mnie najważniejsze jest to, 
aby smak był sumą oryginalnych składników, wtedy nie zginie. 

 Podczas rozmowy widać wyraźnie, że restaurację tworzą 
ludzie, który lubią ze sobą przebywać. Matthias i Sven Hollvit 
znany z szefowania w kultowym Paris – Moscau niedaleko 
dworca Hauptbanhof, nieustannie żartują, ale nie wszystko jest 
dla mnie zrozumiałe, bo rozmawiają po niemiecku. Sven opo-
wiada, że pracują ze sobą w kuchni od ośmiu lat, a przyjaźnią 
się od dwunastu. 

– Współpraca układa się bardzo dobrze, co wynika z tego – 
wtrąca Matthias – że mamy podobne pomysły na gotowanie  
i takie same upodobania. Odkąd jest to moja kuchnia, dobrze 
wychodzę na tym, że pracujemy tak samo. 

Rzeczywiście, wydają się wyjątkowo zgodni i harmonijni.
– Restauracyjne menu zmienia się co cztery tygodnie, ukła-

dane jest w zależności od sezonu i bazuje na maksymalnie pię-
ciu, sześciu daniach głównych. Opieramy się na miejscowych 
składnikach, z których 90% to produkty z Brandenburgii. 
Część rolników dostarcza nam towar bezpośrednio, zresztą 
stale szukamy nowych produktów regionalnych.

Restauracyjna kuchnia jest ogromna, panuje w niej porywają-
cy nastrój, muzyka sprawia, że nie sposób ustać w miejscu. Może 
i dobrze, gdy jest tyle do roboty. Normalnie pracuje tu sześć osób. 
Wytchnieniem dla oczu jest znajdujący się za oknem ładny 
ogród, w którym rosną zioła. Podczas eventów  
z udziałem nawet pięciuset osób posiłki są również przygotowy-
wane w tutejszej kuchni, to prawdziwe wyzwanie. Kuchnia znaj-
duje się na piętrze pod restauracją i jest połączona korytarzem  
z piękną salą, w której odbywają się te konferencje i bankiety. Nie 
trzeba za daleko biegać i nie przeszkadza się gościom restauracji.

Weekendy to czas, kiedy trudno tu zarezerwować stolik, nato-
miast początek tygodnia aż do czwartku jest raczej spokojny, 
choć wieczorem liczba gości nigdy nie schodzi poniżej czter-
dziestu. Nieźle, jak na działającą zaledwie od roku restaurację.

Gdybyście postanowili przyjechać do Berlina nie tylko na 
świąteczne zakupy, wpadnijcie koniecznie na Kreuzberg skosz-
tować nowej niemieckiej kuchni. A gdyby nie pozwoliły na to 
obowiązki związane z przygotowaniami do świąt, zawsze 
można po świętach samemu przygotować trzydaniowy posiłek. 
Przepisy znajdą Państwo na końcu naszego magazynu.

www.restaurant-volt.de

Berlin

Czekolada „Valrhona” z gruszką

dzICzYzna „FÜrsTenBerger” z „raVIolI” 
z nadzIenIeM z „BlaCk PuddIng”, 
Morelą I PIgWą

restauracyjny zielnik


