צילומים :ארטנטיבflickr ,

שיטוט בשורדיץ'
יעדכן אתכם באמנות
הרחוב הכי מתקדמת
בעולם .גם בנקסי,
האמן המסתורי
שמעטר קירות באישון
ליל ,יצא ממנה
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לונדון למתחילים היא כיכר אוק־
ספורד ,חילופי המשמר בארמון
ומצודת לונדון – אתרי חובה לתייר
הנרגש .אבל לונדון למתקדמים היא
קודם כל מזרח העיר – האזור הכי בועט ,מחת־
רתי ומחוספס בבירה הבריטית .גם מזרח לונדון
הוא אזור עצום ,ויידרשו חודשים כדי לכסות את
שלל היהלומים הלא מלוטשים שבו .אבל נקודת
הפתיחה היא שכונת שורדיץ' (,)Shoreditch
הפופיק של מזרח העיר.
השכונה ניצבה בעבר מחוץ לבירה ,וצורפה
אליה ב־ ,1889עם גדילתה המואצת של לונדון.
בעבר הייתה שכונה מוזנחת ,שאיכלסה סוח־
רי סמים ומהגרים קשי יום .לפני  100שנה היא
משכה יהודים שנמלטו לעיר מהפרעות במזרח
אירופה .כשבמלחמת העולם השנייה הפציצו
הגרמנים חלקים נרחבים בשכונה ,היהודים נדדו
לצפון לונדון ,שם הם גרים גם היום ,ולשורדיץ'
הגיעו מהגרים חדשים – מהודו ,פקיסטן ,בנגלדש
והקריביים.
לפני  15שנה החלה השכונה לשנות את פניה

כשעברו אליה אמנים צעירים ,אחריהם הגיעו
הבליינים ,ואז גם מעצבי אופנה עצמאיים ,גלרי־
סטים ,ובעיקר המון היפסטרים .בשנים האחרונות
נוסף לה טק סיטי ,עמק הסיליקון של אירופה.
"ווג" הכתיר אותה כשכונה הכי טרנדית בעולם,
והנדל"ן שלה מתייקר כה מהר ,שעד שתסיימו
לקרוא את הכתבה מחירי הדירות יעלו עוד .למ־
רות ההתמסחרות ,נותרו בשורדיץ' חלקים אות־
נטיים רבים ורחובות יפהפיים.
הלב הפועם של השכונה נמצא במשולש הר־
חובות אולד ,שורדיץ' היי וגרייט איסטרן ,אבל
יש הרבה חלקים מעניינים גם מחוצה לו .תחנת
הרכבת התחתית המרכזית בה היא אולד סטריט,
ותחנת הרכבת העילית – שורדיץ' היי סטריט.

לשוטט
סיור בשכונה כדאי להתחיל ברחובות הקט־
נים והמקסימים ,בהם רחוב ריבינגטון .הוא מנו־
קד בחנויות קטנות של מעצבי אופנה עצמאיים
ובמסעדות מעולות ,רובן מפונפנות וחדשות

יחסית .במקביל לרחוב ,נמצאת הסמטה היפה־
פייה  .Batemans Rowהיא מנוקדת בחנויות
מקסימות וחזיתות הבניינים מלאות טלאים ,המ־
סגירים את גלגוליהם השונים .מקירות הרחוב
תתעדכנו באמנות הרחוב הכי מתקדמת ,בלונ־
דון ובעולם כולו .בנקסי ,האמן הידוע והמסתורי
שנוהג לעטר באישון ליל קירות ברחבי העולם,
יצא מהשכונה .בחצר המועדון קרגו שבקצה הר־
חוב ,מאתרי הבילוי הרותחים בעיר ,תמצאו יצי־
רות שלו עם ביקורת על הממסד .ניתן להיכנס
אליה גם בשעות היום ,חינם .צמוד למועדון נמ־
צאת עוד יצירה של אמנות רחוב :אחת המנהרות
המפורסמות בעיר ,ובה הכיתוב הענק .SCARY
המנהרה הזו צולמה בתערוכות רבות ובאלפי
תמונות סלפי באינסטוש.
שורדיץ' היי סטריט הוא אחד הרחובות המ־
רכזיים בשכונה ,ולאורכו מלונות מגניבים ,שוקי
אוכל זמניים וחנויות יפות.
במורד הרחוב נמצא הסיטי ,הוול סטריט של
לונדון .בגבול בין שורדיץ' המחוספסת לאזור
עתיר מגדלי הזכוכית הבוהקים ,נמצא בוקס

צאו לסיור בעקבות
ג’ק המרטש ,הרוצח
הסדרתי שפעל
בשכונה לפני 125
שנה ,או לסיור
האמנות (בעברית!)
של טליה ודניאל
פארק ,קניון הפופ־אפ הראשון בעולם .קניון קט־
נטן בן שתי קומות ,ובו חנויות זעירות של מות־
גים ידועים ושל מעצבים קטנים .כל חנות היא
מכולה קטנה ,שמוכרת סוג מוצרים אחד בשלל
דוגמאות (כמו חנות סמיילי ,המציעה חולצות עם
האייקון הידוע ,או חנות המוקדשת לאוזניות).
שווה לבקר גם בחנות נייקי איי די ,שבה תוכלו
לרכוש סניקרס ,להוסיף דוגמאות ,רקמה או צב־
עים ,ולקבל נעל בעיצוב אישי.
אזור ידוע נוסף בשכונה הוא הרחוב הארוך
בריק ליין .בעבר מעוז הקהילה היהודית ,וכיום
ניו־דלהי הקטנה ,עם שפע של חנויות ומסעדות
הודיות ,בנגלדשיות ופקיסטניות .החנות בייגל
בייק שבאמצע הרחוב ,עדות לאופיו היהודי
ההיסטורי ,פתוחה כל הזמן ,ובלילה ממתין בפת־
חה תור ארוך של בליינים הלומי אלכוהול.
עוד בבריק ליין :המסגד השכונתי ,שעמוד
תאורה ירוק מתנשא מעליו .בניין בן  260שנה,
שמגלם את סיפורה של השכונה :הוא נבנה
ככנסייה פרוטסטנטית ,הוסב בסוף המאה ה־19
לבית הכנסת "מחזיקי הדס" ,והפך למסגד
כשהיהודים עזבו .מעל דלתו עדיין נמצא מגן
דוד.
בריק ליין הוא גם אזור הרציחות של ג'ק המ־
רטש .הרוצח הסדרתי פעל כאן לפני  125שנה,
ודמותו הייתה כר פורה לשלל ספרים ,סרטים
ויצירות אמנות .ראסל אדוורדס ,איש עסקים
שכתב ספר מקיף בניסיון לפצח את זהותו ,עורך
כאן סיורים – מומלצים – בעקבותיו.
סמוך לבריק ליין נמצא ספיטפילד מרקט,
שוק אוכל ובגדים מקורה הפועל כל השנה.
בטבורו תמצאו דוכני טי־שירטים ,בדומה לשוק
קמדן המפורסם .סביבו תוכלו לאכול במסעדה
מקומית או ללגום תה בבורסת התה של לונדון,
חנות התה המפורסמת .מתגעגעים הביתה? סורו
לסניף המקומי של פילפל ,הפלאפל הכי טעים
בלונדון.
שוק מומלץ נוסף ,צמוד ללונדון פילדס,
פארק יפהפה ונעים בפאתי שורדיץ' ,הוא שוק
ברודוויי ,הגרסה העדכנית והלא ממוסחרת של
שוק פורטבלו בנוטינג היל .הוא פרוס לאורכו של
רחוב קטן ומציע דוכנים של מזון אורגני ,חול־
צות וינטאג' וספרים ,בתי אוכל וקפה נעימים,
מסעדות אורגניות וחנויות של רהיטים עתיקים.
בסופי שבוע ,מוזיקאים מקומיים מנגנים ברחוב,
ואם השמש מציצה ,התאורה מושלמת.
הכניסה לשוק מתחילה מפארק לונדון פילדס
וביציאה ממנו תגיעו לתעלה המפורסמת החוצה
את לונדון ,לאורכה תוכלו להציץ לבתי הסירה
של חלק מתושבי העיר.
שני ביופיו לשוק ברודוויי הוא שוק הפרחים
ברחוב קולומביה .בימי ראשון מגיעים לפה סוחרי
פרחים וצמחים ,פורסים את מרכולתם ,ומתחרים
בקריאות רמות .כאן תוכלו לרכוש פרחים או

בוקס פארק .קניון הפופ־אפ הראשון בעולם

ספיטפילד מרקט .שוק אוכל ובגדים מקורה

רוצים להיכנס עם
חברים לאמבטיה
ענקית הצופה על
לונדון ,ללגום שמפניה
ולצפות בסרט קלאסי?
גם את זה אפשר
לעשות כאן
עציץ ,לסור לאחת מחנויות הווינטג' ,או סתם
לשבת לקפה ,ולהתבונן בנעלי הסניקרס הצב־
עוניות והזקנים העבותים של ההיפסטרים המ־
קומיים.

להתרשם
אמרנו ששורדיץ' היא מוקד אמנות בועט.
צלמים ואמנים מכל העולם באים לכאן כדי לס־
פוג את האמנות האורבנית שלה .דגימה מעמיקה
ממנה נותן סיור בעברית של חברת ארטרנטיב.
את הסיור (ועוד סיורי אמנות בלונדון) מדריכות
טליה ודניאל ,שתי בחורות נוטפות ידע ,שגרות
בעיר ועוסקות באמנות ובאדריכלות .הוא מקיף
את אמנות הרחוב ,וכולל גם ביקורים בכמה גל־
ריות נפלאות.
ווייטצ'אפל גלרי הוא למעשה מוזיאון גדול,
המוקדש לאמנות עכשווית ואלטרנטיבית ,בדגש
על תערוכות צילום ,שיספק כל חובב אמנות.
הווארד גריפין גלרי היא גלריה מצוינת המוקד־

הווארד גריפין גלרי .מוקדשת לאמנות רחוב

שת לאמנות רחוב .תמיד תמצאו בה עבודות מע־
ניינות .החודש למשל היא מציגה תערוכת יחיד
של מרדי חדיאנו האיראני ,שיצר יותר מ־1,000
יצירות של אמנות רחוב בטהרן .פופ־ארט במיט־
בו תמצאו בשתי הקומות של גלריית פיור אוויל
( ,)Pure Evilכינויו של צ'ארלס אוזל אדוורדס,
אמן מקומי שיוצר אמנות עכשווית עם ביקורת
חברתית.
ביום חמישי הראשון בכל חודש  150 ,הג�ל
ריות של שורדיץ' פתוחות עד שעות הלילה
המאוחרות ,ומציעות כניסה חינם ,קוקטיילים,
וגם הרצאות ומפגש עם אמנים בסטודיו שלהם.
חובבי היסטוריה בריטית? חדריו הרבים של
מוזיאון ג'פרי ,בקצה שורדיץ' ,משקפים תקופות
שונות ומלמדים על השינויים באורח החיים בעיר
בעזרת רהיטים ,כלי אוכל וחפצים שונים.
אל תחמיצו את מבשלת טרומן בלב בריק ליין
– פעם מבשלת בירה ,וכיום חלל ענק המארח
אמנים ,תצוגות אופנה ,גלריות קטנות ,חנויות
של מעצבים עצמאיים ,מרכז תרבות ,וגם בר
ענק ,שמושך את כל מגניבי העיר.

לאכול
שורדיץ' מלאה מסעדות של כל מטבח אפש־
רי ,בהתאם לגודל הארנק ונפח הקיבה.
† דה ברקפסט קלאב .מסעדה סופר־מגניבה
ומעודכנת ,ששווה גם את התור הארוך בסופי
שבוע .היא מגישה ארוחות בוקר לאורך כל היום:
בריטיות טיפוסיות ,אבל גם כריכים ,ופל בלגי
ופנקייקים .אם בחרתם בארוחת הבוקר הבריאה,

תוכלו לאזן אותה עם הבלאדי מרי המקומי ,הנ־
חשב לטוב בעיר.
† פיצה איסט .מסעדה פופולרית בחלל שהיה
פעם מפעל גדול ,המציעה פיצה אבל גם נקניקים
וגבינות ,הכל תוצרת בית.
† טראמשד .מסעדה של מארק היקס ,שף־סלב
בריטי שפתח  7מסעדות תוך  4שנים .סטייקים
ענקיים וגם יצירה של דמיאן הירסט :אקווריום
ענק ,מרצפה עד תקרה ,שבו חנוטות פרה ועליה
תרנגולת.
† דישום .מיני־רשת ( 4מסעדות) המגישה אוכל
הודי מתוחכם ולא יקר ,וגם בראנץ' עם טוויסט
הודי.
† בוטגה .מסעדה איטלקית חמימה ,עם תפריט
עונתי ,אירוח מעולה ,תפריט יין גדול ,ובעיקר
אוכל משובח.
† ריבינגטון בר אנד גריל .אחת הנציגות הטובות
של המטבח הבריטי המודרני .תוצרת מקומית,
אויסטרים מעולים ובראנצ'ים מצוינים ,בלופט
שהיה מפעל בדים ,ומשמר את העיצוב המקורי.
 † הוקסטון באר אנד גריל .מסעדה סופר־ט�ר
נדית בלובי של מלון הוקסטון ,עם מאכלי גריל
ומטבח בריטי מתוחכם .לא רעבים? שווה להש־
תרע על אחת הספות ,ללגום את הבלאדי מרי
המקומי המעולה ,ולנסות לזהות את שפע הסלב־
סהפוקדים את המקום.
† דה קלוב קלאב .נקודת מפגש רותחת לאניני
טעם ,גם צמחונים ,בחלל בן  150שנה ,במה שהיה
אולם הישיבות בבניין העירייה של שורדיץ'.
המהדרין סועדים ארוחה בת  5מנות ( 55ליש"ט),
המשך בעמ‘ הבא
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צילומים :ארטנטיבflickr ,
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בעולם .גם בנקסי,
האמן המסתורי
שמעטר קירות באישון
ליל ,יצא ממנה
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לונדון למתחילים היא כיכר אוק־
ספורד ,חילופי המשמר בארמון
ומצודת לונדון – אתרי חובה לתייר
הנרגש .אבל לונדון למתקדמים היא
קודם כל מזרח העיר – האזור הכי בועט ,מחת־
רתי ומחוספס בבירה הבריטית .גם מזרח לונדון
הוא אזור עצום ,ויידרשו חודשים כדי לכסות את
שלל היהלומים הלא מלוטשים שבו .אבל נקודת
הפתיחה היא שכונת שורדיץ' (,)Shoreditch
הפופיק של מזרח העיר.
השכונה ניצבה בעבר מחוץ לבירה ,וצורפה
אליה ב־ ,1889עם גדילתה המואצת של לונדון.
בעבר הייתה שכונה מוזנחת ,שאיכלסה סוח־
רי סמים ומהגרים קשי יום .לפני  100שנה היא
משכה יהודים שנמלטו לעיר מהפרעות במזרח
אירופה .כשבמלחמת העולם השנייה הפציצו
הגרמנים חלקים נרחבים בשכונה ,היהודים נדדו
לצפון לונדון ,שם הם גרים גם היום ,ולשורדיץ'
הגיעו מהגרים חדשים – מהודו ,פקיסטן ,בנגלדש
והקריביים.
לפני  15שנה החלה השכונה לשנות את פניה

כשעברו אליה אמנים צעירים ,אחריהם הגיעו
הבליינים ,ואז גם מעצבי אופנה עצמאיים ,גלרי־
סטים ,ובעיקר המון היפסטרים .בשנים האחרונות
נוסף לה טק סיטי ,עמק הסיליקון של אירופה.
"ווג" הכתיר אותה כשכונה הכי טרנדית בעולם,
והנדל"ן שלה מתייקר כה מהר ,שעד שתסיימו
לקרוא את הכתבה מחירי הדירות יעלו עוד .למ־
רות ההתמסחרות ,נותרו בשורדיץ' חלקים אות־
נטיים רבים ורחובות יפהפיים.
הלב הפועם של השכונה נמצא במשולש הר־
חובות אולד ,שורדיץ' היי וגרייט איסטרן ,אבל
יש הרבה חלקים מעניינים גם מחוצה לו .תחנת
הרכבת התחתית המרכזית בה היא אולד סטריט,
ותחנת הרכבת העילית – שורדיץ' היי סטריט.

לשוטט
סיור בשכונה כדאי להתחיל ברחובות הקט־
נים והמקסימים ,בהם רחוב ריבינגטון .הוא מנו־
קד בחנויות קטנות של מעצבי אופנה עצמאיים
ובמסעדות מעולות ,רובן מפונפנות וחדשות

יחסית .במקביל לרחוב ,נמצאת הסמטה היפה־
פייה  .Batemans Rowהיא מנוקדת בחנויות
מקסימות וחזיתות הבניינים מלאות טלאים ,המ־
סגירים את גלגוליהם השונים .מקירות הרחוב
תתעדכנו באמנות הרחוב הכי מתקדמת ,בלונ־
דון ובעולם כולו .בנקסי ,האמן הידוע והמסתורי
שנוהג לעטר באישון ליל קירות ברחבי העולם,
יצא מהשכונה .בחצר המועדון קרגו שבקצה הר־
חוב ,מאתרי הבילוי הרותחים בעיר ,תמצאו יצי־
רות שלו עם ביקורת על הממסד .ניתן להיכנס
אליה גם בשעות היום ,חינם .צמוד למועדון נמ־
צאת עוד יצירה של אמנות רחוב :אחת המנהרות
המפורסמות בעיר ,ובה הכיתוב הענק .SCARY
המנהרה הזו צולמה בתערוכות רבות ובאלפי
תמונות סלפי באינסטוש.
שורדיץ' היי סטריט הוא אחד הרחובות המ־
רכזיים בשכונה ,ולאורכו מלונות מגניבים ,שוקי
אוכל זמניים וחנויות יפות.
במורד הרחוב נמצא הסיטי ,הוול סטריט של
לונדון .בגבול בין שורדיץ' המחוספסת לאזור
עתיר מגדלי הזכוכית הבוהקים ,נמצא בוקס

צאו לסיור בעקבות
ג’ק המרטש ,הרוצח
הסדרתי שפעל
בשכונה לפני 125
שנה ,או לסיור
האמנות (בעברית!)
של טליה ודניאל
פארק ,קניון הפופ־אפ הראשון בעולם .קניון קט־
נטן בן שתי קומות ,ובו חנויות זעירות של מות־
גים ידועים ושל מעצבים קטנים .כל חנות היא
מכולה קטנה ,שמוכרת סוג מוצרים אחד בשלל
דוגמאות (כמו חנות סמיילי ,המציעה חולצות עם
האייקון הידוע ,או חנות המוקדשת לאוזניות).
שווה לבקר גם בחנות נייקי איי די ,שבה תוכלו
לרכוש סניקרס ,להוסיף דוגמאות ,רקמה או צב־
עים ,ולקבל נעל בעיצוב אישי.
אזור ידוע נוסף בשכונה הוא הרחוב הארוך
בריק ליין .בעבר מעוז הקהילה היהודית ,וכיום
ניו־דלהי הקטנה ,עם שפע של חנויות ומסעדות
הודיות ,בנגלדשיות ופקיסטניות .החנות בייגל
בייק שבאמצע הרחוב ,עדות לאופיו היהודי
ההיסטורי ,פתוחה כל הזמן ,ובלילה ממתין בפת־
חה תור ארוך של בליינים הלומי אלכוהול.
עוד בבריק ליין :המסגד השכונתי ,שעמוד
תאורה ירוק מתנשא מעליו .בניין בן  260שנה,
שמגלם את סיפורה של השכונה :הוא נבנה
ככנסייה פרוטסטנטית ,הוסב בסוף המאה ה־19
לבית הכנסת "מחזיקי הדס" ,והפך למסגד
כשהיהודים עזבו .מעל דלתו עדיין נמצא מגן
דוד.
בריק ליין הוא גם אזור הרציחות של ג'ק המ־
רטש .הרוצח הסדרתי פעל כאן לפני  125שנה,
ודמותו הייתה כר פורה לשלל ספרים ,סרטים
ויצירות אמנות .ראסל אדוורדס ,איש עסקים
שכתב ספר מקיף בניסיון לפצח את זהותו ,עורך
כאן סיורים – מומלצים – בעקבותיו.
סמוך לבריק ליין נמצא ספיטפילד מרקט,
שוק אוכל ובגדים מקורה הפועל כל השנה.
בטבורו תמצאו דוכני טי־שירטים ,בדומה לשוק
קמדן המפורסם .סביבו תוכלו לאכול במסעדה
מקומית או ללגום תה בבורסת התה של לונדון,
חנות התה המפורסמת .מתגעגעים הביתה? סורו
לסניף המקומי של פילפל ,הפלאפל הכי טעים
בלונדון.
שוק מומלץ נוסף ,צמוד ללונדון פילדס,
פארק יפהפה ונעים בפאתי שורדיץ' ,הוא שוק
ברודוויי ,הגרסה העדכנית והלא ממוסחרת של
שוק פורטבלו בנוטינג היל .הוא פרוס לאורכו של
רחוב קטן ומציע דוכנים של מזון אורגני ,חול־
צות וינטאג' וספרים ,בתי אוכל וקפה נעימים,
מסעדות אורגניות וחנויות של רהיטים עתיקים.
בסופי שבוע ,מוזיקאים מקומיים מנגנים ברחוב,
ואם השמש מציצה ,התאורה מושלמת.
הכניסה לשוק מתחילה מפארק לונדון פילדס
וביציאה ממנו תגיעו לתעלה המפורסמת החוצה
את לונדון ,לאורכה תוכלו להציץ לבתי הסירה
של חלק מתושבי העיר.
שני ביופיו לשוק ברודוויי הוא שוק הפרחים
ברחוב קולומביה .בימי ראשון מגיעים לפה סוחרי
פרחים וצמחים ,פורסים את מרכולתם ,ומתחרים
בקריאות רמות .כאן תוכלו לרכוש פרחים או

בוקס פארק .קניון הפופ־אפ הראשון בעולם

ספיטפילד מרקט .שוק אוכל ובגדים מקורה

רוצים להיכנס עם
חברים לאמבטיה
ענקית הצופה על
לונדון ,ללגום שמפניה
ולצפות בסרט קלאסי?
גם את זה אפשר
לעשות כאן
עציץ ,לסור לאחת מחנויות הווינטג' ,או סתם
לשבת לקפה ,ולהתבונן בנעלי הסניקרס הצב־
עוניות והזקנים העבותים של ההיפסטרים המ־
קומיים.

להתרשם
אמרנו ששורדיץ' היא מוקד אמנות בועט.
צלמים ואמנים מכל העולם באים לכאן כדי לס־
פוג את האמנות האורבנית שלה .דגימה מעמיקה
ממנה נותן סיור בעברית של חברת ארטרנטיב.
את הסיור (ועוד סיורי אמנות בלונדון) מדריכות
טליה ודניאל ,שתי בחורות נוטפות ידע ,שגרות
בעיר ועוסקות באמנות ובאדריכלות .הוא מקיף
את אמנות הרחוב ,וכולל גם ביקורים בכמה גל־
ריות נפלאות.
ווייטצ'אפל גלרי הוא למעשה מוזיאון גדול,
המוקדש לאמנות עכשווית ואלטרנטיבית ,בדגש
על תערוכות צילום ,שיספק כל חובב אמנות.
הווארד גריפין גלרי היא גלריה מצוינת המוקד־

הווארד גריפין גלרי .מוקדשת לאמנות רחוב

שת לאמנות רחוב .תמיד תמצאו בה עבודות מע־
ניינות .החודש למשל היא מציגה תערוכת יחיד
של מרדי חדיאנו האיראני ,שיצר יותר מ־1,000
יצירות של אמנות רחוב בטהרן .פופ־ארט במיט־
בו תמצאו בשתי הקומות של גלריית פיור אוויל
( ,)Pure Evilכינויו של צ'ארלס אוזל אדוורדס,
אמן מקומי שיוצר אמנות עכשווית עם ביקורת
חברתית.
ביום חמישי הראשון בכל חודש  150 ,הג�ל
ריות של שורדיץ' פתוחות עד שעות הלילה
המאוחרות ,ומציעות כניסה חינם ,קוקטיילים,
וגם הרצאות ומפגש עם אמנים בסטודיו שלהם.
חובבי היסטוריה בריטית? חדריו הרבים של
מוזיאון ג'פרי ,בקצה שורדיץ' ,משקפים תקופות
שונות ומלמדים על השינויים באורח החיים בעיר
בעזרת רהיטים ,כלי אוכל וחפצים שונים.
אל תחמיצו את מבשלת טרומן בלב בריק ליין
– פעם מבשלת בירה ,וכיום חלל ענק המארח
אמנים ,תצוגות אופנה ,גלריות קטנות ,חנויות
של מעצבים עצמאיים ,מרכז תרבות ,וגם בר
ענק ,שמושך את כל מגניבי העיר.

לאכול
שורדיץ' מלאה מסעדות של כל מטבח אפש־
רי ,בהתאם לגודל הארנק ונפח הקיבה.
† דה ברקפסט קלאב .מסעדה סופר־מגניבה
ומעודכנת ,ששווה גם את התור הארוך בסופי
שבוע .היא מגישה ארוחות בוקר לאורך כל היום:
בריטיות טיפוסיות ,אבל גם כריכים ,ופל בלגי
ופנקייקים .אם בחרתם בארוחת הבוקר הבריאה,

תוכלו לאזן אותה עם הבלאדי מרי המקומי ,הנ־
חשב לטוב בעיר.
† פיצה איסט .מסעדה פופולרית בחלל שהיה
פעם מפעל גדול ,המציעה פיצה אבל גם נקניקים
וגבינות ,הכל תוצרת בית.
† טראמשד .מסעדה של מארק היקס ,שף־סלב
בריטי שפתח  7מסעדות תוך  4שנים .סטייקים
ענקיים וגם יצירה של דמיאן הירסט :אקווריום
ענק ,מרצפה עד תקרה ,שבו חנוטות פרה ועליה
תרנגולת.
† דישום .מיני־רשת ( 4מסעדות) המגישה אוכל
הודי מתוחכם ולא יקר ,וגם בראנץ' עם טוויסט
הודי.
† בוטגה .מסעדה איטלקית חמימה ,עם תפריט
עונתי ,אירוח מעולה ,תפריט יין גדול ,ובעיקר
אוכל משובח.
† ריבינגטון בר אנד גריל .אחת הנציגות הטובות
של המטבח הבריטי המודרני .תוצרת מקומית,
אויסטרים מעולים ובראנצ'ים מצוינים ,בלופט
שהיה מפעל בדים ,ומשמר את העיצוב המקורי.
 † הוקסטון באר אנד גריל .מסעדה סופר־ט�ר
נדית בלובי של מלון הוקסטון ,עם מאכלי גריל
ומטבח בריטי מתוחכם .לא רעבים? שווה להש־
תרע על אחת הספות ,ללגום את הבלאדי מרי
המקומי המעולה ,ולנסות לזהות את שפע הסלב־
סהפוקדים את המקום.
† דה קלוב קלאב .נקודת מפגש רותחת לאניני
טעם ,גם צמחונים ,בחלל בן  150שנה ,במה שהיה
אולם הישיבות בבניין העירייה של שורדיץ'.
המהדרין סועדים ארוחה בת  5מנות ( 55ליש"ט),
המשך בעמ‘ הבא
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