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HAltól HAlig

Nehéz tervezõi feladat egy régimódi pro-
filú, azaz kézmûves söröket kínáló helyet  
a Gozsdu-udvar pörgésébe megfelelõen 
integrálni. Bonta Gáspártól egy kompromisz-
szumok nélküli, vagány verziót kap az, aki  
a Léhûtõbe vezetõ pár lépcsõn át a félszuterén 
térbe érkezik. A szemközti vakolatlan tégla-
fal a Gozsdu-udvarra nyíló nagy ablakaival, 
a régi sörös címkékkel kitapasztott bárpult,  
a lépcsõvel szemközti ikonikus fekete-fehér  
fotó és a tarka székek adta vintage jelleget jól 
ellenpontozza a padlótól a plafonig minden-
hol fekete alapon fehér vonalgrafika, amely-
nek dinamikája egyrészt összefogja, más-
részt feszültséget is ad az alapvetõen kicsi 
térnek. A további designelemekkel, a karakte-
res világítással kiegészülve az egész legény-
lakásosan közösségi érzetet kelt, és ebben  
a – logótól eltekintve – keresetlen hangulatban 
igazán üdítõ a vizuálison túli, maga a sörök  
adta élmény is.

Egy tengertõl elzárt ország közepén halét-
terembõl sosem lehet elég.  Ha a halak mel-
lett a designért is lelkesedhetünk, akkor  
szinte már páratlan élményhez juthatunk. 

Fotó: Imre Barnabás

Fotó: Imre Barnabás

léh t  Kézm ves söröz  
a gozsdu-udvarban

Bigfish az Andrássy úton

A Minusplus csapatának ez sikerült, oldott 
és fesztelen tengeri hangulatot loptak be  
Budapest elegáns sugárútjára. Belépünk és 
azonnal megragad: magától értedõen oda-

megyünk az utcával párhuzamosan futó pult-
hoz, ahol ahogy rábökünk a jégágyon vára-
kozó halak egyikére, már sütik is a másik 
szárnyban kialakított látványkonyhában, 
aztán ugyanígy sétálgatva válogathatunk  
a borokból is. Kulináris utazásunkhoz a 
keret: hatalmas belmagasság, L-alakú tér, 
szinte csupasz falak, piaci és raktár karak-
terre egyszerre építõ fa és fém megoldások.  
Az így létrejött világosbarna-fehér-szürke-
fekete tónushoz a további színeket csak a kék 
székek és a deszkapolcokra kirakott borok  
tarka címkéi adják. A lazán belógatott lám-
pák és táblák illetve a piktogramok és  
a tipográfia további játékosságot visznek  
a térbe. Szerethetõ, trendi és kellemes, de 
csak a halért idejönni is érdemes.
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