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Casa Frumoasă a lansat în această toamnă un proiect complex care reuneşte moda
şi savoir vivre-ul într-o complexă şi bogată pledoarie de lifestyle.
Continuând să comunice experienţa luxului ca modus vivendi, Casa Frumoasă a
inaugurat, concomitent cu noul etaj dedicat colecţiilor feminine, un spectaculos
restaurant, sugestiv denumit „Veranda Casa Frumoasă”.
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Imaginat, proiectat şi realizat de către arhitecta italiană Elena Busato, şi
construit în curtea interioară a casei,
acesta vine să înlocuiască şi să ducă pe o
treaptă superioară Champagne & Caviar
Bar-ul lansat în 2009.
O construcţie de o eleganţă clasică,
realizată din metal şi sticlă, Veranda
aminteşte de stilul unei sere de sfârşit de
secol 18, interpretat într-o notă modernă.
Situat în inima oraşului, restaurantul păstrează aerul retro al vilei, având intrare
directă din strada Clopotarii Vechi nr. 5,
dar şi din bulevardul Lascăr Catargiu nr.
40, cu trecere prin magazin. Elementele de
lumină ce coboară din tavan pentru a
accentua albul imaculat al feţelor de masă
elaborat brodate se îmbină cu un decor ce
păstrează numeroase referinţe vegetale.
Decoraţiunile de pe pereţi reunesc motive
de păsări şi plante exotice, ce reﬂectă
sensibilitatea designerului şi dragostea
pentru natură. Camera interioară este
destinată Champagne Barului şi este
completată de “living room”-ul îmbrăcat
în texturi bogate – toate susţinute de
podeaua-mozaic realizată din marmură, a
cărei alternanţă de mat şi lucios creează,
alături de decoraţiunile cu benzi-mozaic
din sticlă, un efect unic şi preţios.

Conceput de chef-ul de origine israeliană
Avi Steinitz, meniul are un speciﬁc
internaţional, cu inﬂuenţe franţuzeşti şi
mediteraneene, şi se deﬁneşte ca o sinteză de stil şi gust, în care ﬁecare detaliu
este atent studiat, de la preparatele în
sine la selecţia celor mai bune vinuri.
Veranda Casa Frumoasă va ﬁ inaugurat
în cadrul unui eveniment special ce va
avea loc pe 26 octombrie 2011.
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