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MADARAT LEHET FOGATNI VELÜK A 
Gozsdu-udvar védettebb szegleté-
ben, egy kínai büfé helyén nyitott meg 
a Sáo étterem és bár, ami újabb kivá-
ló budapesti példa arra nézve, hogy 

az igazi ázsiai származtatású ízek már egy új 
típusú designgondolkodással is jól megférnek. 
A Sáo közös, baráti főzőcskézések következ-

ménye, így a repertoár is eszerint alakul: vi- 
etnámi és kínai családi receptek alapján dol-
goznak a konyhán. 

A vietnámi Anh Tuan, Nguyen Thuy Phuong és 
a kínai Wang Song Tao a Gozsdu-udvarban békí-
tik össze saját népüket, amire a névválasztás, 
és az arculat is rátrilláz. Sáo ugyanis egyfelől 
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egy nyelvi kötelék, mely a vietnámi és a kínai 
egyes dialektusaiban ugyanazokat a jelentése-
ket hordozza: madár, fütty, hangok, furulya. 
Másfelől Laki Eszter logója, a körbefogott 
madár szintén egy közös kulturális elem, a bam-
buszkalitkákban csapatostul összezárt tiritar-
ka énekesmadarak Vietnámban és Kínában is  
a szerencse zálogai. A tapétákon, és az azzal 
megegyező mintájú kárpitokon szintén ázsai 
szimbólumok hajladoznak, a négy évszakot 

ábrázoló orchidea, a cseresznyevirág, a krizan-
tém, és a lótusz mintázatokon szabadon ker-
getőznek a szerencsemadarak. Az egész étte-
rem terére jellemző ez szimbólumhasználat:  
a hagyománytisztelő, kedvesen babonás meg-
oldásokat mindenhol a legfinomabb tervezői 
elképzelések vezérlik. Ami már csak azért sem 
véletlen, mert a tulajdonosok két tagja Anh Tuan 
és Nguyen Thuy Phuong is a MOME-n kapott 
textiles képzést.

A hosszanti tér tulajdonképpen egy közössé-
gi asztal köré szerveződik, ezt a kiemelt sze-
repet az asztallap felett sűrűsödő kalitkafelhő 
is erősíti. Az asztallal párhuzamosan egy „nya-
lánk”, csupa inox, csupa higiénia látványkony-
ha húzódik, a tágas kiadópult folyamatos rálá-
tást enged az előkészületekre. 

A vendégtérbe behelyezett bárállomás köz-
vetlenül a bejárattal szemben található, ami 
azon túl, hogy a transzparens működés fontos 
eleme, pont olyan hangulata van mint, amikor 
a házibulin egyből a lényegi helyszínre, a kony-
hai italkeverésbe toppanunk.

A hosszanti asztal másik végén egy zártabb, 
ücsörgős rész fogad, Nguyen Thuy Phuong cso-
mózott kötélszékeivel, de az ablakon kibambu-
lós nagyvárosi munkaebédekre is adódik lehe-
tőség a két rövidebb pult mentén.

Az egész étteremre jellemző a szimbólumhasználat; közös kulturális „elem” például a madár: az énekesmadarak Vietnámban és Kínában is a szerencse zálogai  

Nguyen Thuy Phuong csomózása a székeken, 2010-ben ezzel a szép és különleges 
technikával diplomázott a MOME-n

Vietnámi és kínai családi receptek alapján főznek a Sáóban

A hosszanti tér a közösségi asztal köré szerveződik


