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acznijmy od teqo, że ta]ne p|any
za1.|adaty wtączenie w naszą
hrstorlę Maciela N,,
gargantu]cznego Tecenżenta
ku[inarnego popUlarnego dziennika,
któ.eqo pożnaliśmy podczas libacji na
urodzinach popuLarnego ma9azynu
modowego, 0czyw]ście, 5Uma
summaTUm, nie udaio się
przeprowadzić dziennlkarskiego f usion
i zsynchronizować dzialań
konsumpcyjnych dwóch redakcji, Lecz to
byt akurat najmniejszy problem.
Wlększy stanowity kiótnie na iemat
prof iIu niniei5zeqo odcinka, Superfoto
zutawski i red, kosiński, zakochani
w restauracji U Kucharzy, chcieii
poświęcić czas, papier i rubrykę jej
] tylko jej, Red, Fig]e[5ki i 5Uperwydawca
Ziomecka ostro bronil formuly
ukochanej 5trony, obstawiając event,
akszyn, momentum, czyn, dziatanie
- po knajpach się przemieszczanie,
Ponleważ 405a i Bla7P, oyt,.le,9ięcl,
wygrala ich koncepcja, Nalwiększe
problemy rożpoczęly się ]ednak
W momencie ustalania terminU Wyprawy
- Zuzie nigdy nie pasowalo: szko|enia,
choroby, spotkan]a, no Hiob wcie[ony,
W końcu przyk|epa[lśmy datę qodzinę,
lecz 5zefowa w ostatniej chwiLi
powiedziala, że nie ma czasu, w zwlązku
z - lwaga zapLanowaną na następny
dzień awarią prądu W redakcjl, Ze niby
olisiaj mU5i podplsać wszy,t^ e paoie-v,
zaprojektować projekty i poukladać
pineski w idealny rządek, Czyti co,
mietiśmy iechać sami? Na to n]e ma
zqodyI W końcu ,,jeden za Wsżysikich,
wszyscy za jednego" - przesunęt]śmy
żarcie o godzinę, by superwydawca
moqŁa Zdążyć, l Wtedy FigieL zastawil
putapkę, mówiąc:,,Panowie, a może
byśmy tę 9odzinkę spożytkowa[i na
spróbowanie kuchn1 Mandali? Aby
można byto wpisać w profit odcinka

quasi-podroz \eoal-Wawa,.,, /męr-,ni
ciągtym1 któtniami, Kosiński l Zuławski
,^^J-il
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W Mandati okazalo się, że kazdy z nas,
trapiony ]akimiśbolącżkaml, jest
,,s,eonio w ^Umor7e'. Z gtosnlkóW, niF
pozwalając 5kUpić się na menu, ryczal
free jazz, Brakowalo żużki, a W dodatku
wewnątrz panowal lekkj przymrozek, Na
szczęście i tak czuliśmy się tu naprawdę
milo, Trochę dzięk] m]nima[izmow]
Wystroju. Nie jest to ,,sZLachetny
War5ZaW5ki min jmaIizm", dyktowany
chyba przez jednego architekta wnętrz,
monopolistę, który sprawia, że każde
miejsce W stoL]cy Wygląda tak samo,
styLizUjąc się na jaklś niei5tniejący
,,euro-chic" czy inny,,|ounge",
M,nimaI zr MandalI p-lypor na racże:
W^ęLl le domU bo^atet * ,,Cze,wonej
pustyni" Antonioniego - odnowioną

przestrżeń pofabrycżną: tanio, ale
czysto i schludnle, Z jednej strony

ktjmat loftu, tworzony przez
pomalowane na biato cegty, z drugiej
- 9yreIr,a cża,nych srolow r^09osc
[amp, Bialo czarno, za Wyjątkiem
ZaW eszonego na ścianiegigantycżnego
obraZu prZedstawiającego mandalę,
Miejsce bardziej kojarzy s ę
z europejskim, wielkomiejskim,
bertińskim szykiem niż
z wszechobecnymi kopiami
nadqryzionego juź zębem czasu dom!
pub, cz^ego o nazwl" The Cinramo^
Nasze rozmowy byly poważne, a glosy
prżyciszone, zduszone c]ężarem zyc]a
i wyciem saksofonu Z qlośnika,
W zwlązku z zap|anowanym śWiętem
podn jeb]enia U KUcharzy
posIdnoW|.i9ny 7a(7ąl c|-oan;e, Btdle
wzląt przystawkę (kurczak pakoraJ,
Figlel, zupę {indyjska z kurczakiem],
Kosa s{lo'.^e drlgie lb"o<-ł7 w sosie
ostrygowym), Ceny n e przekraczaty
20 PLN lno, brokuty przekroczyly, ale
tytko o ztocisża}, Dan]a na stole pojawily
się szybko, być może dlatego, że ukryta
]a E- li, Plater ValdaIa W ( iqg , dnia
śWieci pUstkami i byt]śmy jedynyml
kilentamj, A szkoda, bo powinniście
Watić tam drzwjami ioknami. Wsżystko
bowiem, choć podane na talerzach z lkei
] róZowych podkiadkach pod myszkę
(Że niby
"Szidlt .o,or pooobłv do rej
mandaliJ, byio pfzepysżne. Super -

cwlezp dosyi o,yginalle, przvnainniei
o.a,Jd7, Llorży - e5, c^od7l o l.Uc5":ę
orienta[ną wychowaLi 5ię na lokatnych
,,ch r.7ykdch',,,Wie.^amczykac''
innych tak ch. Dzięki Mandati

doW;eożiate- s ę, z^ lu,czak w ciescie,
l.tó,e w.aLe nIe 1u5 oyc ll,qLe,
ż miętowo pjkantnym albo stodko
kwaśrvr so.em Wl"5nej robolV, mo7P
być smacZny - stwierdZii foto ZUlawski,
Tajemnica sukcesu pewnie kryje się
w fakc]e, że kucharz nie jest bylym
mechanikiem czy cżo{gistą z Vietcongu,
zarabiającym przy garach, by
sprowadzić rodzinę, To autentyk
z Nepalu, wyrwany, jak opowiedziai nam
mity wtaśclcie[, przy pomocy armii
prawników poprzedniemu pracodawcy-tyranowl, traktującemu go {kucharzal,
jakby byl PoLakiem na potach
pomidorów w Apug[i, Facet jest

mi5trzem, Brokutypyszne,

,,nieprzesadzone", do tego miseczka
śwleinegoryżu, który wygtądat jak ten
z rektamy Unlce Ben's, czyti źe każde
Ziarenko oddZieLnie. jdeal, Podjadlem

teź cUdną zupę Figla, a Blażejowi
podkradlem intrygujące sosy,
tuningUjąc swoją potraWę - ekscytowal
się Kosa, KUrcżakowa Figla w istocie
oytd WVpa<em, Naczel. er l aż ]e7ka się
w oku zakręcila,9dyż ptywające ptaty
5maczniutkiego mięska przypomn]ały
mu przebojowy odcinek
BTluchomoW.oW W W:etranc" ej czesci

Stadionu Dz]esięcioiecia. - Legendarna
jUź żUpa kryŁa W sobie nową d[a mnie
jakośćpikantności - dodal Zutawski,
który też nie omie5Zkał skorzystać
z talerza Figla, W międzyczasie muzyka
W gio5nikacl zm erl}a się ^a bardziej
przystępną dla żotądka, Na koniec
W5Zyscy poszliśmy W masa[ę, czyli
bawarkę po hindusku, strasznie
pr7epvszna :dromatyczna - balismy się,
że ma wtaściwościhaIucynogenne,
Najbardziej traf iio red, Figielskiego,
który ujrzal na ekranle swojego b!raka
wiadomośćod superwydawcy
Ziomeckiej o treści,.Kocham was, nie
przyjadę", No przecież to nie mogta być
prawda, nie mogta nam tego zrobić, to
na pewno ta masataI

