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Ha a kulináris élvezetek iránt nyitott városjáró a Bazilika környékén Bóklászik, könnyen 

szemtanúja leHet annak (és ideális esetBen ízlelõBimBóit is munkára fogHatja), Hogy mi születik  

egy, a Húsok szakértõjének számító vállalkozó, és az utóBBi idõBen töBB karakteres, friss 

szellemiségû BorBár Belsõ terét megálmodó Belsõépítész Házaspár együttmûködéséBõl.

New York utcáiN
kNrDY American Steakhouse & Bar

Szöveg: 
Hajdú Lili
Belsõépítész:  
Sütõ Kata,  
Sütõ László

Fotó: Batár Zsolt
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Mint egy építész tervezõasztala: a falról az Artemide csuklós karú lámpái bólogatnak a vendégek felé − Fotó: Batár Zsolt

A hentespultról választott húst a látványkonyhában készítik el nekünk − Fotó: Batár Zsolt

A DiVino borbártól pár sarokra ugyanis Sütõ 
Kata és Sütõ László a MOM Parkban hentes- 
üzletet mûködtetõ Konrády Zoltán felkéré-
sére egy hazánkban meglehetõsen új 
mûfajt, a hentespultot látványkonyhával 
összekötõ steakhouse-t öltöztetett megfelelõ 
köntösbe. Korábbi munkáik, a DiVino és a 
DROPSHOP borbár vonalán továbbhalad-
va sötét falszínekkel, lazúros páccal kezelt  
tömörfával, egész falakat beborító fotók-
kal és tipográfiákkal, valamint gondosan  
kiválogatott designbútorokkal dolgoztak. 
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A vendégtérben Tom Dixon bútorai jelennek meg, harmonikusan illeszkedve az összképbe. Az eredetileg natúr színben elérhetõ asztalokat külön az étterem számára gyártották le fekete színben − 
Fotó: Glódi Balázs

A bárpult a pezsgés színtere: az egyébként visszafogott, sötét tónusú színvilágba egyedül itt robban be egy élénk szín, a bárszékek harsány pirosa − Fotó: Glódi Balázs
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Lásd még: 
Drop Shop OCTOGON 2011/1., Gide 
Loyrette Nouel budapesti irodája  
2011/2-3., Circle ’n Line szépség-
szalon, DiVino borbár 2011/5., 
Double You Borbár 2012/9. 

Mivel a steakhouse jellegû éttermek Ameriká-
ban elterjedtek, ezért inspirációs forrásul  
New York, azon belül is leginkább annak  
ipari építészete és loftlakásai szolgáltak.

Az L alakú tér nagyobbik része, a 40 fõt 
befogadó vendégtér hatalmas, szinte keret 
nélküli üvegablakokkal tekint az Október 6. 
utcára, sejtelmesen csalogató fényeket ontva  
az éjszakába. Bent, a bejárat baloldalán,  
New York-i épületet ábrázoló mozaikfal 
mögött gardrób bújik meg. Továbbhaladva  
a hentespultból választhatjuk ki azt a nyers 
hússzeletet, amit a KNRDY séfjei az épü-
let belsõ része felé nyúló keskeny sávban el- 
helyezett nyitott konyhában a szemünk elõtt 
készítenek el. Míg a hentespultnál a fekete  
mázas kerámia burkolólap, és a Sütõék ko- 
rábbi munkáiban is megjelenõ, krétával fel-
iratozott ártáblák dominálnak, addig a kony-
ha az acél és a csillogó fehér összhangjában 
„ropog”. A konyha mellett elhaladó folyosón, 
amelyet egymás után elhelyezett, teljes fal-
magasságú utca- és épületfotók (természete-
sen New Yorkról), valamint vízszintes gyalult 
tölgyborítás keretez, jutunk el a mosdóblokkig  
és a kiszolgáló helyiségekig. A fekete-szür-
ke színvilág itt kékesszürkébe vált át, kissé  
kopottas stílusában pedig a vidéki Amerika 
faházait idézi. A mosdók elõterében Patricia 
Urquiola Chasen lámpatestje – amely egy fej-
jel lefelé fordított szakácssapkára emlékeztet 
– teríti be diffúz fénnyel a falat. Apró gegként 
a „látványhúsok” mellett „látványtestek” egész 
falat betöltõ fotói csábítják a vendégeket  
a mellékhelyiségekben.

A folyosón megjelenõ matt felületkezelésû, 
finomra csiszolt, ám mégis vaskos hatású 
tölgyfa a bárpult kialakításánál is visszakö-
szön, de itt sokkal kevésbé hangsúlyos, mint 
a hasonló hangulatú DiVino borbár eseté-
ben. A tervezõk szándéka szerint az étte-
rem nem a designról akar szólni, inkább egy 
transzparens felületet, megfelelõ hangula-
tot teremt egy különleges vacsora elfogyasz-
tásához. A hely intim mérete, a színek és  
a felületek összjátéka miatt ez a rendkívüli,  
ám fesztelen hangulat meg is valósul. A ven-
dégtérben uralkodó „loftarchitektúra” a tégla-
falra rászerelt fém keretszerkezettel, és a tég- 
lafalat az egyes keretrészekben vastagon 
borító, rusztikus vakolattal fontos alkotóeleme 
ennek a hangulatnak, de talán túl egyértelmû 
idézete az elõképnek. Ugyanez a keretrend-
szer köszön vissza transzparens, környezet-
be simuló álmennyezetként, fém helyett fából.  
A nyers téglafelületek mellett megjelenõ 
törtfehér vakolatkitöltés a keret rasztermérete 
miatt az indusztriális környezet mellett a né- 
met fachwerk házakat is eszünkbe juttathatja.

Ha tehát egy olyan helyre vágyunk, ahol 
szokatlan módon fogyaszthatunk el kulináris  
finomságokat izgalmas környezetben, úgy 
a KNRDY minõségi anyagokból megalko-
tott, kiegyensúlyozott stílusérzékrõl tanús- 
kodó, és nem utolsósorban hangulatos miliõ-
je lehet egy randevúnak, baráti vagy munka- 
vacsorának. Húsra fel!

A bejárati mozaikfal elõtt a falra szerelt Artemide lámpák „nagy testvére” fogadja a belépõt − Fotó: Batár Zsolt


