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интериор

наш дом

1, 2. Интериорът е превърнат в истински дом
с кухня, трапезария,
хол... Много от книгите
са от личната библиотека на собствениците и са предоставени
за четене на място.

Чети - хапни
Кафе-книжарницата Adi’s Cook&Book е
място за хубава книга и добра храна.
Усещането, че си вкъщи, е постигнато
елегантно, без никаква претенция, с
вкус и мярка във всеки детайл.
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текст Калина Константинова, интериор Ади и Милен Цанови, снимки „Студио МЕМ”

Adi’s Cook&Book е малка революция в
пренаситения от заведения градски
пейзаж. Кафе-книжарницата се намира
на мястото на добре познатия софийски ресторант „Отвъд алеята, зад
шкафа”. Интериорът е изцяло променен и мястото е превърнато в истински дом с кухня, трапезария, дневна,
хол... Обзавеждането е дело на собствениците - семейство Цанови. Ади
Цанова, която е известна като един

от най-добрите сватбени агенти у
нас, е филолог по образование. Отдавна
мечтаела да създаде място, където да
съчетае любовта си към книгите и кулинарията. При едно пътуване до Брюксел попада в Cook&Book и се вдъхновява
от концепцията.
В Adi’s Cook&Book можете да се запознаете с най-актуалните заглавия на пазара (планират се литературни четения и представяния на книги и автори),

да купите книга (като преди това се
допитате до консултанта) или просто
да почетете някоя от стотиците, които са на разположение. Можете също
да разлистите списания, да сърфирате
в интернет, да се отпуснете в удобно
кресло на чаша кафе, изтънчен сладкиш
или лек обяд.
Усещането, че си вкъщи, е постигнато елегантно, без претенция, с вкус и
мярка във всеки детайл. Посетители-
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те имат достъп до всеки кът, могат
сами да си налеят вода от кухнята, да
пуснат телевизора... Идеята е толкова убедително реализирана, че не ти
се тръгва. Менюто е синтетизирано
(супа на деня, четири салати, четири
ястия, четири десерта) и се променя
тематично всеки месец според сезоните и актуалните празници. Обърнато е особено внимание на селекцията
вина - на приземния етаж се намира
малка винарна, откъдето може да изберете вино.
1, 2. В Adi’s Cook&Book можете да
закупите едни от най-актуалните заглавия на книжния пазар. В
момента се работи с пет издателства, но броят им непрекъснато
ще расте. В кафе-книжарницата
има консултант, който може да ви
посъветва при избора на книга.
3. Големите прозорци, гледащи
към зелен двор, приятната, мека
светлина и спокойствието са от
допълнителните предимства на
мястото.
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1, 2. Интериорът изобилства от малки предмети
и декорация точно като в
истински дом. Уютната
атмосфера е постигната много елегантно, без
претенция и с много мярка
във всеки детайл. Голяма
част от обзавеждането е
закупено от ИКЕА.
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1. Напълно оборудваната кухня, която
се намира до самия
вход на кафе-книжарницата, има по-скоро
декоративна функция.
Истинската кухня е
на долния етаж. Adi’s
Cook&Book предлага
много синтезирано, но
изискано меню, което
ще се променя според
сезоните и актуалните
празници.
2, 3. Дори и банята изобилства от интересни
интериорни и декоративни решения.
4, 5. Големият, прохладен двор ще бъде едно
от най-приятните места през топлите дни.

1

5

Адрес: София, ул. Будапеща 31
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