
.أقدم مطاعم ف أوروبا 5

المسافرون دائما ف حاجة إل المطاعم الت تقدم الطعام اللذيذ والتجربة الفريدة.
Tourism-Review.com يقدم لم أقدم خمسة مطاعم الستشاف الثقافة والتاريخ

وأسلوب الحياة المحل ف هذه األماكن الرائعة.

.بوتين ف مدريد، أسبانيا

تأسس سنة 1725.

أعلن بإسم "أقدم مطعم" من طرف كتاب غينيس لألرقام القياسية العالمية، و صوت لهذا المطعم ليون األقدم و ذلك ألسباب
تاريخية مختلفة. وعل الرغم من أن بوتينبينغ بن سنة 1725، فأعمال التاب مثل جيمس ميشنر، فريدريك فورسيث، وإرنست

همنغواي قد أثبتت التاريخ الغن والطراز اإلسبان الفخم لهذا المطعم. وقد شيع أيضا أن الرسام االسبان الشهير غويا كان يشتغل
كنادل هنا. و هذه الميات البيرة من الوثائق ه الت ساعدت وأدت إل قرار غينيس. ومن المعروف جيدا بوتين بسبب

اختصاصها ف بعض األكالت مثل الثعابين والضأن المشوي، والخنزير الرضيع عل الفحم.

ZurLetztenInstanz برلين، ألمانيا ف.

تأسس عام 1621.

تم بناء هذا المطعم التاريخ سنة 1621 ف برلين، ألمانيا. و استضاف شخصيات شهيرة ف التاريخ مثل بيتهوفن ونابليون. شهد
مالو ZurLetztenInstanz جدار برلين أثناء بنائه. وبعد الحرب، تمت إعادة بنائه سنة 1963. المطعم متاح ف اختيارات أي

شخص ف برلين، وخاصة إذا كنت ممن يحبون مختلف األصناف من المواد الغذائية األلمانية التقليدية.

ال تور دارجون ف باريس، فرنسا

تأسس عام 1582

أسس وبن سنة 1582، كان معروفا بونه المطعم الذي يرتاده هنري الرابع. إذا لو كنت تبحث عن تجربة الملوك ف تناول الطعام
فزيارة ال تور دارجون أمر ال بد منه. البطة المضغوطة ه تخصص هذا المطعم الفرنس الشهير، كما يربون البط ف مزرعتهم

الخاصة. المطعم يتمركز ف منطقة Quai de Tournelle. حقيقة مثيرة لالهتمام ‐ فيلم الرسوم المتحركة الشهير راتاتوي استلهم
من هذا المطعم.

ZumFranziskaner ستوكهولم، السويد ف.

تأسس عام 1421.

تم بناء هذا المطعم من قبل الرهبان ف العام 1421. وهو مطعم ألمان راق وتقليدي يتم تشغيله حاليا من قبل  األب واالبن. إنه



أسطورة ف أعين السياح. ZumFranziskaner يحظ بشعبية بسبب تقنيات التخمير الت كان قادرا عل الحفاظ عليها منذ تاريخ
تأسيسه. وهو يعتبر أيضا حانة للبحارة ومطعما راقيا ف آن واحد. السياح دائما ما يجدون تجربة تناول الطعام ف هذا المطعم

حدثا ال ينس. شرب جميع أنواع من البيرة المخمرة اللذيذة ‐ ه واحدة من أبرز األشياء الت ال ينبغ أن تفوت أحدا.

Stiftskeller، النمسا

تأسس ف عام 803

القديس بطرس Stiftskeller - المطعم ف سالزبورج هو أقدم مطعم ف العالم. وقد بن داخل دير القديس بطرس ف سالزبورغ
و قد كان باحثا وتابعا لشارلمان. وعل .Albuin العام 803. وكان الشخص األول الذي علم بوجود هذا المطعم هو الراهب ف
الرغم من مئات السنين من التمديدات والتجديدات المختلفة فقد حافظ المطعم دائما عل الطراز الباروك. أما حاليا، فأحجار

التصميم الداخل القديم من Stiftskeller تعط منظرا تاريخيا جدا مع المعاصرة. ويشتهر المطعم بالوجبات األسبوعية الخاصة،
سبق لها تناول الطعام ف ة التون بين المشاهير وكبار الشخصيات وأعضاء العائلة المالو"عشاء موزارت"، فإذا أردت أن ت

هذا المطعم، فاجعل Stiftskeller جزء ا من قائمتك الخاصة عند زيارة سالزبورغ بالنمسا.
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