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Mimolett

Witt Istanbul Hotel

Hvad: Gourmetkøkken
Hvor: Straselviler Caddesi 55

Hvad: Boutiquehotel
Hvor: Defterdar Yokusu 26

Kongen af det tyrkiske køkken er kokken Murat
Bozok, der efter en årrække i London har slået sig
ned i fødebyen med restauranten Mimolett.
I udlandet har han blandt andet arbejdet sammen med den franske mesterkok Pierre Gagnaire,
der har tre Michelin-stjerner – og nu har Murat Bozok et klart mål om at bringe en Michelin-stjerne
til Istanbul. Stilen er fusion mellem det europæiske
køkken og tyrkiske råvarer som eksempelvis fisk,
grønt og stærke krydderier.
Mimolett gemmer sig i en sidegade fra den store
Taksim Plads og emmer af moderne tyrkisk storhed med lysekroner, højt til loftet og fra bagsiden
en forrygende udsigt over Bosporus Strædet og
hele den tyrkiske storby.
På dagen serveres der foie gras, havørred og isdessert – alt serveret med puré, grønne detaljer og
en fin sans for detaljen.

Hotelkæder som Hyatt, Radisson og Four Seasons
præger bybilledet med bombastiske byggerier
med hundredvis af værelser, konference-faciliteter
og internationale standarder.
Heldigvis har Istanbul også fået en række mere
originale hoteller – heriblandt Witt Istanbul Hotel
med blot 17 suiter, og som Sunday Times Travel har
kåret til at være blandt verdens bedste hoteller.
Witt Hotel er skabt af designerduoen Autoban,
der har sat sit præg på det moderne Istanbul ved at
designe en række forretninger, caféer, indkøbscentre og eget galleri. Autoban er lidt Philip Starck, lidt
Terrence Conran, og så med tyrkisk strejf i farver,
materialer og detaljer.
Witt er intimt og storladent på samme tid. Værelserne er overdådige med designer-sofa, eget
køkken, Nespresso-maskine, vinbar og en altan
med udsigt over byen. I baren serveres både morgenmad og drinks i hyggelige omgivelser.

Y mimolett.com

Y wittistanbul.com
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