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Miejsca
Tekst sponsorowany

Bistro cafe&tapas.
Kawa³ek wiata
na talerzu
Dzi pragniemy zaprosiæ Pañstwa do
wyj¹tkowej restauracji. Od niedawna
usytuowana jest na krotoszyñskim
Rynku, który sam w sobie stanowi
symbol nowoczesnoci i otwartoci.
Bistro cafe&tapas  prowadzone przez
Agnieszkê i Carlosa rodowitego Meksykanina  dope³nia w sposób szczególny przemiany, którym w ostatnim
czasie uleg³ Krotoszyn.

Pracowa³ w jednych z najlepszych
hoteli w Meksyku (Camino Real, Le
Blanc). W 5-gwiazdkowym Rosewood
Mayakoba w Playa del Carmen serwowa³ dania prezydentom Stanów Zjednoczonych, Kanady czy Meksyku.
Ci¹gle siê uczy, ma za sob¹ sta¿
w restauracji Yosh w Stuttgarcie (1*

gdy j¹ spotka³. A ona zaryzykowa³a
i postanowi³a byæ w jego ¿yciu t¹ drug¹
i dobrze jej z tym, bo ka¿dego dnia widzi swojego mê¿a szczêliwego u jej
boku.
On zostawi³ dla niej piêkne Karaiby
i z Cancun przeniós³ siê do Krotoszyna.
 Ot i ca³y nasz szef Carlos, skromny,

Rezerwacje i catering

W lecie doskonale sprawdzi³ siê ogródek, w którym  o dziwo  spotykano
siê nie tylko, aby co wypiæ, ale przede
wszystkim zjeæ posi³ek.
Teraz przychodzi pora na przyjêcia
okolicznociowe. Lokal mo¿e byæ rezerwowany na spotkania urodzinowe,
klasowe, biznesowe czy wigilie. Jeli

Dania zachowuj¹ przy tym swoj¹ oprawê, s¹ bowiem przewo¿one w specjalnych pojemnikach, z pe³na dba³oci¹.

Z wielu miast

Bistro Cafe&Tapas odwiedzi³o ju¿ tak¿e wielu klientów spoza Krotoszyna,
nawet z tak odleg³ych miast jak Wroc³aw czy Poznañ.  Sk¹d o Was wiedzieli?  pytam.  Dzi wdobie Facebooka to ¿aden problem, a Krotoszyn 
o dziwo  dziêki odnowionemu, pe³ne-

Agnieszka i Carlos

Michelin). Jako jeden z15 uczestników
z ca³ego wiata zakwalifikowa³ siê do
Master Class w Basque Culinary Center w San Sebastian u Ferrana Adria.
Swoje umiejêtnoci doskonali³ u takich
s³aw, jak Luis Arrufat, Cote Garcia, Xabier Gutierrez czy Pedro Subijana.
Carlos zapytany o swoj¹ restauracjê
mówi:  Chcia³abym, aby gocie poznawali nowe smaki, uczyli siê innej
kuchni. Aby koñcz¹c danie oblizywali
palce i ju¿ myleli, kiedy nas znowu odwiedz¹ i co spróbuj¹ nastêpnym razem.

Dwie mi³oci szefa

 Pamiêtaj, ¿e jestem kucharzem i kuchnia to moja najwiêksza mi³oæ, bardzo
zaborcza i wymagaj¹ca, ale te¿ daje
spokój mojej duszy, bo ona siê cieszy
z ka¿dego dania, które wychodzi z mojej kuchni powiedzia³ pani Agnieszce,

ARCHIWUM

 Nasz kochany szef nazywa siê Carlos
Manuel Contreras Hernandez  opowiadaj¹ pracownicy restauracji  i jest
absolwentem Uniwersytetu w Mexico
City. Ma tytu³ magistra gastronomii.
Zaliczy³ te¿ seminarium z enologii (nauki o winach  red.), dziêki czemu wina
do potraw dobiera sam i uczy nas ³¹czenia smaków.

dzierniku mamy now¹ kartê i nowe
smaki weekendowe  kontynuuje.

Ogródki. W tle restauracja w kamnienicy Pod Or³em (by³a apteka)

bardzo pracowity, zawsze umiechniêty  dodaje jedna z pracownic. Kiedy
pewien klient powiedzia³ do kelnerki:
 Dziêki niemu mamy w naszym miecie kawa³ek wiata na talerzu.

Jad³ospis dla ka¿dego

Bistro cafe&tapas jest restauracj¹ na
ka¿d¹ kieszeñ. Na tym polega jej atrakcyjnoæ i uniwersalnoæ. Ale niezale¿nie od tego, ile pieniêdzy chcesz tam
zostawiæ, zawsze stajesz siê uczestnikiem tego w pe³ni eleganckiego i stylowego spektaklu kulinarnego.
Obok typowych dañ obiadowych s¹
tam przeró¿ne przek¹ski, np. krewetki 
w cenie kilkunastu z³otych. Mo¿e tylko
nazwy niektórych z nich brzmi¹ obco,
ale od czego jest kelnerka?
Karta lunchowa zawiera dania typu
obiadowego. Bywaj¹ tu bowiem przedsiêbiorcy czy ludzie wolnych zawodów, którzy chc¹ siê posiliæ i wróciæ do
pracy. To tzw. kuchnia zwyczajna, dopasowana do typowych oczekiwañ,
lecz wzbogacona o sk³adniki sezonowe, jak grzyby czy dyniê.
Ale  jak dodaje pani Agnieszka 
nawet ma³y Krotoszyn obala wszelkie
mity. Bo i tu przychodz¹ gocie, którzy
chc¹ dañ dro¿szych, bardziej wykwintnych i takich samych alkoholi, a ich cena okazuje siê akceptowana. Oczkiem
w jej g³owie s¹ dania z wo³owiny z racji jej wieloletniej obecnoci w tej konkretnej bran¿y.
Co miesi¹c w weekend restauracja
serwuje wybrane danie. We wrzeniu
by³y to mule, czyli miêczaki w muszlach. Szefowie mieli trochê obaw, ale...
by³y chêtnie zamawiane i nawet kupowane w kilogramach.  Ka¿de danie
mo¿na u nas kupiæ na wynos. W pa-
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Nasz szef Carlos

Niebanalne i zharmonizowane wnêtrze

ARCHIWUM

Na czym polega nietuzinkowoæ tej restauracji? Na samym miejscu, jego atmosferze i sztuce kulinarnej, która ze
swoim mistrzem przywêdrowa³a do
nas z bardzo daleka. Wystrój lokalu 
jak opowiada pani Agnieszka Rembak
Contreras  jest rezultatem jej podró¿y
po wielu odleg³ych krajach, jej zmys³u
obserwacji, który posiada. Dziêki temu
powsta³o niebanalne i zharmonizowane
wnêtrze, do którego przychodz¹c, gocie czuj¹ siê jakby w innej rzeczywistoci. W realizacji wystroju pomaga³
projektant Ryszard Augustyniak z Krotoszyna.
To, co serwuje Bistro cafe&tapas,
jest unikatowym po³¹czeniem kuchni
fusion z wyran¹ domieszk¹ potraw
meksykañskich. To angielskie s³owo
oznacza ³¹czenie tradycyjnych przepisów z ró¿nych zak¹tków globu, by
ostatecznie stworzyæ ich now¹ wariacjê. Pan Carlos miesza ze sob¹ sk³adniki i smaki, sposoby przyrz¹dzania, a na
koniec  serwowania. To kulinarna
sztuka tylko dla tych, którzy nie boj¹ siê
eksperymentów i maj¹ bogat¹ wyobraniê, a tak¿e... odpowiednie przygotowanie.
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Magia miejsca i kuchni

Lokal mo¿e byæ rezerwowany na wy³¹cznoæ

jest takie ¿yczenie  tak¿e na wy³¹cznoæ (w okrelonym przedziale czasu)
i przy zachowaniu dyskrecji. S³u¿¹ temu rolety w oknach, przez które na co
dzieñ podziwiamy stylowy wystrój bistro.
Restauracja proponuje tak¿e catering zdowozem na miejsce. Ina przyjêcia domowe, i na spotkania firmowe.

mu imprez Rynkowi staje siê coraz bardziej znany  odpowiada pani Agnieszka.
Pewien krotoszynianin, który spêdzi³ niedawno trzy tygodnie w Meksyku, twierdzi z pewnym takim zdziwieniem, ¿e tak ciekawych potraw nie jad³
nawet tam, mieszkaj¹c i sto³uj¹c siê
(jur)
w wielu hotelach.

Bistro cafe&tapas Krotoszyn, Rynek 3
62 760 79 43
Renata Bojarska  catering, spotkania biznesowe
512 086 091
Katarzyna Augustyniak  rezerwacje, imprezy okolicznociowe
501 815 306
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