Гурме

Коледно настроение и
незабравими мигове в
компанията на близки хора!
Нека превърнем тези дни
във вълшебство,
изпълнени с изкушенията
на празничната трапеза.
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Гурме

ПАРТИ ПО НОТИ
Предстои ви важно събитие или парти и
искате то да е запомнящо се, единствено и
много спeциално. Доверете се на професионалистите. Повече от 5 години екипа на FUNTIME
е готов да реализира и сбъдне всичките ви идеи
и желания, така че празникът да остави незабравим спомен за вас и вашите гости. Основният принцип на компанията е перфекционизъм
и уважение към всеки детайл – от избора на
място до малката панделка на салфетката за
хранене. Не е за пренебрегване и отношението
към клиента – на него се предоставя пълната
свобода да експериментира с цветове и вкусове, да участва активно в избора на всеки един
от детайлите по събитието.
FUNTIME е компания за обслужване, дизайн и
планиране на сватби и специални събития. С
умелото съчетание на елегантност, интелигентни решения и оптимизиран бюджет, мечтите се превръщат в реалност.
Екипът на Harper’s Bazaar се довери изцяло на
услугите предлагани от компанията и резултата бе блестящ!

КОЛЕДНИ

аромати

Споделете празничното
настроение с чаша ароматно
вино и неустоимо вкусна храна.
НАЙ-ДОБРОТО МЯСТО
ЗА СКИ бягане
Хотел Bellevue се намира в красивата
долина Cogne в близост до долината
Аоста, врата на националния парк Гранд
Парадисо. Мястото е изключително
подходящо за ски бягане. Четири поколения Jeantet-Roullet стопанисват неподражаемото малкото бижу. Хотелът е
напълно реновиран в типично планински
стил, а всяка една от стаите е украсена с произведения на изкуството и
антики. Ако ви се струва прекалено
изтънчен, може да отседнете в красивата вила La Chemine в близост до него,
където ще разполагате с 2 спални. Храната и спа процедурите са толкова
добри,че сякаш са предназначени за
боговете. Сред многобройните плюсове са тишината, спокойствието,
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Negroni

1 част Campari
1 част Vermouth Cinzanno Rosso
1 част джин
Напълнете голяма двустепенна чаша с бучки лед.
Налейте джина като основа.
Добавете едновременно
равни части Campari и
Vermouth Cinzanno Rosso.
Декорирайте с резан портокал.

CRU GREEN FOOD SALON

фотограф: Васил Танев

Приятно място в център на София, където освен
вкусно ще похапнете и здравословно. Само с 18
места и малка кухня, управлявана от дипломиран
във Франция готвач, в ресторанта се предлага
храна, приготвена по оригинални смесици на
френски, азиатски и северно-американски
рецепти. Храната е уникална, приготвена от
свежи, местни и често органичини продукти. За
вас оства да добавите само чаша вино и да се
наслаждавате на бохемската атмосфера.

КАНТАДОРО

В ПЛЕН НА ИТАЛИЯ
А какво е завършекът на една хубава вечер
без истинско кафе. В Италия пиенето на
кафе само по себе си е акт на любов. Истинското кафе е страст в течна форма.
Напитка, която е толкова освежаваща,
като самата любов.
LAVAZZA избра за новия си календар (2011
година) най-романтичните архитектурни
забележителности на Апенините, за да пресъздаде и подчертае атмосферата на своето кафе. Ефектът е поразителен.
Венеция – самата романтика
Едно посещение на Венеция може да разпали
искрата на любовта, или да се окаже идеална възможност за отпразнуване на нестихващата любов между влюбените
двойки. Или пъм може просто неусетно да
разберете, че сте завинаги влюбени в Италия.
Подгответе се за празника – коледната
маса трябва да е уникална. А това се
постига с аромата на екзотични подправки,
коледни сладки и качествени вина.

Плътно червено вино,
показващо богатството
на сицилианската земя.
Произведено от местния
сорт Неро д’Авола и международния - Каберне
Совиньон. Съчетава се
добре с червени меса,
дивеч, меса на грил и
паста с богат, комплексен сос с рагу.
Идеята за марката е взаимствана от легендата
за влюбените митични
богове Далила и Кантадоро, а нотите изписани
на етикета въплащават
любовната магия между
двамата.
Представено на българския
пазар от ОПТИМИСТ 1

159

