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НА УХО

МЕНЮТО

В кухнята на Da Vittorio влизат само висококачествени, пресни и предимно местни продукти като омари от Мадзара дел
Вало, говеждо от Пиемонт, пармезан от Емилия-Романя или бели трюфели от Северна Италия. Изборът e разнообразен,
с шест фиксирани менюта от €70 до €280 и четири отделни позиции с по седем ястия от €35 до €160. Във витрината
с десертите също преобладават италиански класики като тирамису, мерингата и делиция ал лимоне, но най-доволни ще
са почитателите на морската фауна, присъстваща в над две трети от специалитетите. Акцентът върху рибата и
ракообразните не е случаен – духът на татко Виторио все още е жив не само в името на ресторанта.

Da Vittorio:
		 Време за гурме
Висше кулинарно майсторство сред вдъхновяваща
атмосфера – Da Vittorio определено си „заслужава
пътуването”. Няма да сбъркате, и ако поостанете –
гостоприемството и луксозният уют тук са също толкова
на почит, колкото добрата храна и хубавото вино.

МЯСТОТО

ТРАДИЦИИТЕ

Освен един от едва осемте ресторанта в Италия, отличени с 3 звезди от
кулинарната библия „Мишлен”, Da Vittorio е и един от гурме адресите с най-дълги
традиции на Апенините. Ресторантът отваря врати през вече далечната 1966
г. Мястото е центърът на Бергамо, а движещата сила – любовта на Виторио
и Бруна Череа. Както един към друг, така и към добрата храна. И по-специално
рибните деликатеси – нещо не особено обичайно за доминираната от месни
ястия кулинария по онова време. Талантът и отдадеността на семейство Череа
обаче се оказват решаващи, и през 1970 ресторантът получава първата си звезда
„Мишлен”. Успехът е удвоен през 1996 г., а в началото на новото хилядолетие
Da Vittorio влиза в клуба на „Най-добрите ресторанти в света”. Следващата
стъпка е преместването от Бергамо във великолепното 100-декарово имение
край Брусапорто и присъединяването към Relais & Châteaux – най-ексклузивната
световна колекция от изтънчени хотели и гурме ресторанти. През 2005 г.
Виторио Череа си отива завинаги, но наследниците му продължават да развиват
започнатото и до днес.

Da Vittorio не е от ресторантите, които се срещат под
път и над път. И в преносен, и в буквален смисъл. Намира
се в покрайнините на никому неизвестното градче
Брусапорто в Ломбардия, и едва ли ще се натъкнете на
него, освен ако не сте тръгнали точно натам. Което
за авторите на една небезизвестна червена книжка е
абсолютно препоръчително. Иначе се достига лесно – за
половин час от Милано или десетина минути от Бергамо,
особено ако сте се оборудвали с мобилното приложение на
Relais & Châteaux, чийто член Da Vittorio е от 2002 г. насам.

РЕСТОРАНТЪТ

Славата на братята Енрико и Роберто Череа отдавна
е надхвърлила границите на родната Италия, а сред
щастливците, опитвали техните специалитети, е
дори самата английска кралица. “Ломбардска традиция
и креативен гений” е мотото, под което двамата шеф
готвачи създават своите кулинарни шедьоври с марка
Da Vittorio. Братята си поделят заслугата за 3-те звезди
от кулинарния гид „Мишлен”, което на „гастрономически”
език означава „изключителен ресторант, който заслужава
специално пътуване, за да бъде посетен”. Обстановката в
ресторанта е по италиански непринудена и същевременно
много елегантна – както в уютния салон, така и на
просторната тераса. За специални случаи и организирани
събития Da Vittorio разполага и с отделна банкетна зона –
La Cantalupa, приемаща до 300 човека.
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НА УХО

ИЗБАТА

Кулинарният гении на Енрико и Роберто донася на
Da Vittorio трета звезда „Мишлен” през 2010 г., но
съществен принос за изключителното му реноме имат
и останалите членове на семейство Череа. Третият
брат – Франческо – е човекът, който се грижи за
великолепната изба на имението, съхраняваща близо
15 000 ценни бутилки, доста от които с колекционерска
стойност. Виненият лист съдържа предимно отбрани
етикети от Италия и Франция, включително “Rosso
Faber” – собствен бранд на Da Vittorio в стил Бордо,
произвеждан от семейните лозя с каберне совиньон и
мерло около имението.

ХОТЕЛЪТ

Важна роля в семейния бизнес се пада и на по-голямата
дъщеря Росела. Тя ръководи случващото се в ресторанта
извън кухнята, а също така отговаря за спазването на
най-високите стандарти на Relais&Chateaux в La Dimora
– очарователния бутиков хотел на фамилия Череа. Стаите
в него са само десет, но затова пък изпълнени с характер,
комфорт и стил. Цените започват от €350 с включена закуска
– естествено, сервирана под формата на гурме меню – и
щедри подаръци на пристигане и тръгване. Близостта до
Милано и Бергамо предлага достатъчно възможности за
развлечения, а на разположение в обширния и много красиво
аранжиран парк на имението са тенис корт и малко футболно
игрище. Перфектното място за стилен завършек на деня пък е
L‘American Bar, очароващ с голям избор от премиум напитки и
изискани коктейли.
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Da Vittorio,
Relais & Châteaux Member since 2002
Via Cantalupa 17
I-24060 Brusaporto (Lombardia)
Italy
Tel.: + 39 035 68 10 24
Fax: + 39 035 68 08 49
davittorio@relaischateaux.com
www.davittorio.com

DELUXE
SPECIAL

Специални промоции: 15% намаление за категориите Classic и Executive и 33 % намаление за
категориите Deluxe. Важи за мимимален престой от 3 нощувки в периода 1.11.- 21.12. и 1.3.- 31.3.
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