TOP 5 NAJSTARSZYCH RESTARURACJI W
EUROPIE
Podróżnicy potrzebują zwykle dobrych jakościowo restauracji, które
oferują smaczne jedzenie i unikalne doświadczenia. TourismReview.com przywołuje Ci pięć najstarszych restauracji kontynentu.
Eksploruj kulturę, historię i lokalny styl życia w tych niesamowitych
miejscach.

Botin w Madrycie, Hiszpania
Powstała w 1725
Deklarowana jako ,,najstarsza restauracja” według Księgi Rekordów Guinnessa, Botin restauracja
wygrała głosowanie na najstarszą z wielu historycznych powodów. Oprócz tego, że została
zbudowana w 1725, prace takich pisarzy jak James Michener, Frederick Forsyth i Ernest Hemingway
ugruntowały bogatą historię i okazały hiszpański styl tej restauracji. Mówi się również, że
powszechnie znany hiszpański malarz, Goya był tutaj kelnerem. Z powodu tej znacznej ilości
dokumentacji Guinness podjął taką a nie inną decyzję. Botin jest dobrze znana z powodu swoich
specjalności takich jak węgorze, pieczona jagnięcina i pieczone prosię.

Zur Letzten Instanz w Berlinie, Niemcy
Powstała w 1621
Ta historyczna restauracja została zbudowana w 1621 w Berlinie, w Niemczech. Gościła sławnych
historycznych dygnitarzy jak Beethoven czy Napoleon. Patroni Zur Letzten Instanz obserwowali
budowę Muru Berlińskiego. Po wojnie została ona przebudowana w roku 1963. Restauracja jest
świetnym wyborem, jeśli jesteś w Berlinie szczególnie, jeśli jesteś kimś, kto lubi duże porcje
tradycyjnego niemieckiego jedzenia.

La Tour d'Argent w Paryżu, Francja
Powstała w 1582
Powstała i zbudowana w 1582 roku, znana była z tego, że często odwiedzał ją Henryk IV. Dlatego
jeśli szukasz królewskiego doświadczenia związanego z posiłkiem wizyta w La Tour d'Argent jest
obowiązkiem. Specjalnością tej sławnej francuskiej restauracji jest prasowana kaczka, hodują oni
kaczki na swojej własnej farmie. Restauracja mieści się przy The Quai de Tournelle. Interesujący fakt
– sławny film animowany Ratatouille był inspirowany tą właśnie restauracją.

Zum Franziskaner w Sztokholmie, Szwecja
Powstała w 1421
Ta restauracja została wybudowana przez zakonników w 1421. To tradycyjna, wykwintna niemiecka

restauracja, która obecnie prowadzona jest przez parę ojciec i syn. To legenda wśród turystów. Zum
Franziskaner jest popularna ze względu na swoje techniki warzelnicze, które były rozwijane od daty
powstania miejsca. Jest również postrzegana, jako tawerna żeglarska i wykwintna restauracja w
jednym. Turyści zawsze doświadczą w tej restauracji wrażeń związanych z posiłkiem, które zapadną
w pamięć. Wypicie wszystkich rodzajów przepysznie warzonych piw jest jednym z obowiązkowych
punktów, którego nie można przegapić.

Stiftskeller, Austria
Powstała w 803
St. Peter Stiftskeller – ta restauracja w Salzburgu jest najstarszą restauracją na świecie. Została
zbudowana w środku Opactwa Św. Piotra w Salzburgu w roku 803. Pierwszą osobą, która
wspomniała o istnieniu tej restauracji był Ojciech Albuin. Był uczonym i zwolennikiem Karola
Wielkiego. Pomimo setek lat różnych rozwinięć i renowacji restauracja zawsze zachowywała swój
barokowy styl. Obecnie stary kamienny wystrój Stiftskeller wygląda bardzo historycznie, ale
współcześnie. Jest sławna ze względu na swoją co tygodniową specjalność ,,Obiad Mozartowski”.
Jeśli chcesz znaleźć się pośród celebrytów, dygnitarzy i członków rodziny królewskiej by zjeść posiłek
w tej restauracji, uczyń Stiftskeller częścią swojej marszruty odwiedzając Salzburg w Austrii.
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