24 HORES A…

BERLÍN

De nit / UN AMBIENT FESTIU QUE NO TÉ ATURADOR
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De dia / UNA CIUTAT DE SABORS PER A TOTS ELS GUSTOS
10 h
KADEWE
En aquests grans magatzems, els
amants del bon menjar us sentireu
com a casa. A la sisena planta
trobareu delicadeses de mig món
per comprar o per consumir allà
mateix, i a la setena un bufet
ben assortit amb bones vistes!

CAFÉ AM
NEUEN SEE
Lichtensteinallee, 2.
www.cafeamneuensee.de.

Nordische Botschaften
Raucghstrasse, 1.
www.nordischebotschaften.org.
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Sophien 11
Sophienstrasse, 11.
www.restauration-sophien11.de.

21.30 h

15 h

ZUR LETZTEN INSTANZ
Els propietaris d’aquest local
asseguren que personatges
com Napoleó i Charlot han
tastat els plats que preparen,
com tot un clàssic berlinès,
el garró amb puré de pèsols.

19 h

SOPHIEN 11
A tocar de la plaça Hackescher
Markt, on va néixer el barri jueu
de la ciutat, hi ha aquest petit
restaurant on podreu tastar delícies com la bulete i apfelstrudel.

NORDISCHE BOTSCHAFTEN
Pocs berlinesos saben que
la cantina de les ambaixades
escandinaves és d’accés públic
i que el menú, molt econòmic,
és el mateix per a tothom,
fins i tot per als ambaixadors!

17 h

FERNSEHTURM SPHERE
A 200 metres sobre els terrats
de Berlín hi ha el restaurant de
la icònica torre de televisió.
El menjar, la panoràmica de 360
graus i veure caure la nit sobre
la ciutat són inoblidables!

20.00 h

13.30 h

CAFÉ AM NEUEN SEE
Un Biergarten és una visita
obligada. Aquí la reina és la
cervesa, en aquest cas, per
acompanyar pizzes cuites al forn
de pedra. A més, hi lloguen
barquetes de rems perquè pugueu
fer un tomb pel llac Neuen See!

18 h

TERZO MONDO
Aquest establiment a l’antic
Berlín Occidental és molt més
que un restaurant. El propietari,
en Kostas, activista, músic
i actor, és tot un personatge i
ànima del Terzo Mondo, que
fa ambient amb concerts
espontanis i intimistes.

11 h
CURRY36
Si busqueu, glamur no el
trobareu al Curry36 del carrer
Mehringdamm, però el local
satisfarà les vostres ganes de
tastar un currywurst en una
experiència 100% berlinesa.

Terzo Mondo
Grolmanstrasse, 28.
www.terzomondo.de.

Zur Letzten
Instanz
Waisenstrasse,
14-16
www.
zurletzeninstanz.com.

Curry36
Mehringdamm, 36.
www.curry36.de.

TAFELRUNDE
Taules pesades i cadires de
fusta, gots de coure, cambrers
que només reaccionen quan
se’ls crida... Tot molt medieval,
en aquest local on, fins i tot, hi
actua un trobador que amenitza
la jornada. Si hi aneu amb gana,
quedareu més que satisfets!

Fernsehturm Sphere
Panoramastrasse, 1A.
www.tv-turm.de.

22.30 h

KaDeWe
Tauentzienstrasse,
21-24.
www.kadewe.de.

BERLINER REPUBLIK
L’oferta i la demanda fan variar
els preus de les cerveses d’aquest
local situat a deu minuts del
Reichstag. I a dues passes hi ha
la cerveseria Ständige Vertretung,
que pren el nom de les antigues
representacions diplomàtiques
entre l’RFA i l’RDA.

Tafelrunde
Nachodstrasse, 21.
www.tafelrunde-berlin.de.

Berliner Republik
Schiffbauerdamm, 8.
www.die-berliner-republik.de
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