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Sz
ínes ízvilág, egy színes hely-
ről. Thaiföld gasztronómiájá-
nak egyik főszereplője, a friss 
zöldségekkel teli padthai kul-

tusz már Budapesten is könnyen elérhető 
élvezet.  Az Október 6. utca és a Gozsdu-
udvar után a mindig nyüzsgő Egyetem téren 
most megnyílt a harmadik és egyben legna-
gyobb padthai wokbar. Keleten mindennapi 
dolog az utcán frissen elkészített egytáléte-
lek fogyasztása. Fővárosunk szövetébe integ-
rálva e keleti konyhanyelv előnyeit, elmond-
hatjuk, igazán bűbájos étterem született.  
A rengeteg egészséges alapanyag színes 
világa köszön vissza az arculaton, mely Timkó 
Bíbor grafikus nevét dicséri. Zöldségek sze-
rethető figurái keltenek mosolyt az arcunk-
ra, akik az étterem minden szegletében gon-
doskodnak a pozitív hangulatról. A Socially 
reklámügynökség pedig azon dolgozik, hogy 
ezt a különleges kulináris élményt megis-
mertesse, megszeretesse az emberekkel. 
Most például egy izgalmas egyedi fejlesz-
tésű virtuális 3D-s játékkal is készültek  
a 3. padthai wokbar megnyitójára.

Horváth Ágnes, a padthai wokbar egyik tulaj-
donosa és Ernst András (Insider Design) belső-
építészek együtt formálták az éttermet sűrű tér-
élménnyé, ahol a vizuális felfedezés öröme 
alapvetően határozza meg az étkezést. Változa-
tos textúra és dinamikus formavilág a jellemzők, 
melyek feszesen rendezett kompozícióban egye-
sülnek. Két külön is impozáns rusztikus felület 
húzódik a fali dekorációk mögött, a hatalmas abla-
kok közötti falakat pedig a kváderkövekig lecsu-
paszították. A mennyezet és az étterem legbel-
sőbb falának anyaga viszont szürkére színezett 
tégla. A két nyers elem remekül passzol a fa búto-
rok, színes burkolatok összhangjával, akárcsak 
a vidám grafikai alakokkal. A hatalmas belma-
gasság és a mennyezeti csövek látványa révén  
a loft érzés is jelen van. A hátsó rész bordázott 
térelválasztója mögött pedig kanapé és otthono-
san dekorált polcrendszer foglalja keretbe a hely 
szellemiségét hangsúlyozó jelmondatot: Today I 
choose joy. Jó időben az üvegfelületek kalibrálá-
sával teljesen egyesülhet a térrel, közelebb kerül-
ve az emberekhez. Egy csipetnyi vidám kelet csa-
logatja ekképpen az Egyetem tér forgatagát.
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