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SMAKI  
SZANGHAJU

Szanghaj to najbardziej kosmopolityczne i jednocze!nie najbogatsze 
miasto Chin. W swojej historii znajdowa" si# pod wp"ywem !wiatowych 

mocarstw, stanowi$c g"ówny azjatycki port handlowy mi#dzy Wschodem 
a Zachodem. Ta rola wywar"a na% ogromny wp"yw – mieszka%cy 

Szanghaju s$ otwarci na nowo!ci, równie& kulinarne. 
Wspó"czesna kuchnia Szanghaju, oparta na tradycjach chi%skich, 

ca"ymi gar!ciami czerpie z najlepszych !wiatowych wzorców, tworz$c 
mieszank# smaków, której nie znajdziemy gdzie indziej.
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SHANGHAI

PAUL PAIRET
EGALITARYZM I WYRAFINOWANIE

Paula Paireta okre!la si" mianem kulinarnego egalitarysty. 
U#ywa sardynek z puszki lub Nutelli, aby wykreowa$ wyrafinowane 

dzie%o kulinarne, a jednocze!nie stosuje awangardowe techniki 
kulinarne do stworzenia najprostszych potraw.

ZDJ!CIA: MATERIA!Y PRASOWE RESTAURACJI, SCOTT WRIGHT OF LIMELIGHT STUDIO
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Imponuj$ce menu stworzone przez 
Paula Paireta, nieformalna atmo-
sfera oraz mistrzostwo w kreowaniu 
prostych i popularnych da%, które 
wszyscy kochaj$ – to kwintesencja 
Mr and Mrs Bund.

Z
auwa!ono go ju! w paryskiej restauracji Café 
Mosaic. Tam zacz"# si$ krystalizowa% jego styl 
– troch$ francuski, ale nie do ko&ca. Krytycy 
porównywali Mosaic ze Spoon Alaina Ducassa. 
Faktycznie, kuchnia Paireta zrobi#a takie wra-
!enie na Ducassie, !e w konsekwencji wp#yn"#  

on na nast$pny wybór w !yciu Paula – Stambu#. Pairet praco-
wa# tam jako szef kuchni restauracji Cam w hotelu Ritz Carl-
ton, dzi$ki czemu szybko sta#a si$ miejscem numer jeden  
w mie'cie. Historia powtórzy#a si$ w Szanghaju – Pairet przy-
by# tu w 2005 roku, aby poprowadzi% flagow" restauracj$ ho-
telu Shangri-La – Jade on 36. W trzy lata pó(niej Jade uznano 
za najwa!niejszy adres kulinarny, a sam Pairet zdoby# reputa-
cj$ awangardowego artysty, który bawi si$ form" i smakiem.

Kuchnia Paireta szybko sta#a si$ jednym z wa!nych tematów 
poruszanych w kr$gach towarzyskich, inspirowa#a, prowokowa-
#a, pojawia#a si$ w magazynach i oczywi'cie zdobywa#a nagrody. 
Singapurski magazyn „DestinAsian” okre'li# dania Paireta jako 
„prowokuj"ce, eleganckie i przede wszystkim takie, które chcia-
#oby si$ je'% zawsze i wsz$dzie”. W 2008 roku francuski krytyk 
kulinarny Jean-Pierre Gabriel przez tydzie& wizytowa# restaura-
cj$ Paireta. Wyje!d!aj"c, stwierdzi#, !e gdyby Pairet pozosta# we 
Francji, sta#by si$ numerem 1 wspó#czesnej kuchni. 

Pairet zdoby# uznanie smakoszy z ca#ego 'wiata dzi$ki 
odrzucaniu konwencji kulinarnych. Magazyn „Malaysia’s 
Flavours” okre'li# go jako „intryguj"cego artyst$, który nazy-
wa siebie szefem kuchni”, Singapurski „Appetite” nazwa# go 
jednym z sze'ciu najlepszych kucharzy Azji, a krytyk z „The 
Times” stwierdzi#, !e gdyby móg# mie% ostatnie !yczenie, 
by#aby nim kolacja u Paireta. 

W 2009 roku Pairet otwiera w Szanghaju swoj" restau-
racj$ Mr & Mrs Bund, a pod koniec 2011 roku rusza jego 
projekt Ultraviolet, do którego przygotowywa# si$ przez 10 lat. 
Dwa miejsca – dwie skrajne koncepcje kulinarnego mistrza, 
który wci"! zaskakuje.
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SHANGHAI

Mr & Mrs Bund – Esencja kuchni

Mr & Mrs Bund to prostota i sama esencja kuchni, bez zb$d-
nych fajerwerków, z imponuj"cym menu licz"cym ponad 300 
pozycji. W restauracji panuje nieformalna atmosfera, mimo 
!e znajduje si$ ona w historycznej kamienicy na s#ynnej pro-
menadzie Bund. Przez wi$kszo'% roku z tarasu mo!na podzi-
wia% przepi$kny widok na rzek$ Huangpu, p#ywaj"ce barki  
i futurystyczn" panoram$ najwy!szych budynków 'wiata. 

W Mr & Mrs Bund Paul Pairet wykorzystuje swój talent 
do kreowania kuchni popularnej – francuskiej w podstawie, 
z mi$dzynarodow" nutk" w finiszu. – Nie chodzi tu o !adne 
autorskie dania – mówi Pairet – koncept jest otwarty, mog$ 
kopiowa% mi$dzynarodowe hity lub gotowa% co' typowego. 
Ka!dy, kto tu przyjdzie, znajdzie co', co lubi. Od dawna 
chcia#em otworzy% tak" restauracj$ – z dobr" popularn" kuch-
ni" i daniami, które wszyscy kochaj".

Czy to restauracja francuska? – Mo!e bardziej francuska, 
ni! to, co robi#em ostatnio, ale nie lubi$ przypina% restaura-
cjom etnicznej #atki. Jest tu pewna mieszanka stylów, jednak 
nie nazwa#bym tego kuchni" fusion. Na przyk#ad od dawna za-
miast soli dodaj$ sosu sojowego, lecz nie mo!na powiedzie%, 
!e od razu robi si$ z tego fusion. Inny przyk#ad – kurczak na 
zimno z sosem aioli. Do aioli dodaj$ odrobin$ czarnego octu 
i sosu sojowego, ale nie nazwa#bym tego daniem azjatyckim – 
bo to wci"! bardzo francuskie danie.

Koncept ogromnego menu – przypominaj"cego kart$ da& 
z chi&skiej kuchni – jest jednak unikatowy: polega na #"cze-
niu elementów wspólnych dla ró!nych potraw. 

– Je'li oferuj$ kuchni$ popularn", musz$ zapewni% du!y 
wybór kombinacji – mo!na wybra% stek z jednym sosem, dru-
gim razem z innym sosem – dzi$ki czemu mo!na unikn"% 
zjedzenia drugi raz tego samego dania, nawet je'li si$ kocha 
steki. Innymi s#owy, pomys# polega na #"czeniu elementów 
– to troch$ jak kreatywna zabawa – wybieram jedno g#ówne 
danie, dobieram do tego jeden z wielu dodatków, a innym 
razem wi$cej ni! tylko jeden – mówi Pairet. 

– Jednak nie tylko uk#ad menu kojarzy si$ nam z chi&sk" 
restauracj" – tak!e wspólne biesiadowanie i nak#adanie potraw 
ze wspólnych pó#misków. Wbrew pozorom, tak jad#o si$ rów-
nie! we Francji jeszcze w latach 70. Troch$ si$ to ró!ni#o od 
chi&skiego obiadu – tu mamy ma#e kawa#eczki, wszystko na-
biera si$ pa#eczkami. We Francji serwowa#o si$ wi$ksze kawa#-
ki, ka!dy stanowi# mniej wi$cej porcj$ na jedn" osob$ – dodaje.

Flagowe dania Mr & Mrs Bund to foie gras na chrupi"co, 
mus z tu&czyka serwowany w puszce czy tarta cytrynowo-cy-
trynowa, specjalno'% Paireta, uznana przez CNN za najlepszy 
deser w Szanghaju.

Sposób serwowania wina równie! wpisuje si$ w styl kuchni 
popularnej. – Do karty wybieramy oczywi'cie wina francuskie, 

ale ponad po#ow$ oferty stanowi" gatunki z innych krajów. 
Stosujemy system dozowania wina Enomatic, który sprawia, 
!e nasi go'cie mog" próbowa% wielu znakomitych win  
w mniejszych ilo'ciach – mówi Fabien Verdier, operations ma-
nager w Mr & Mrs Bund. – Nie trzeba kupowa% ca#ej butelki 
wina, jak ma to miejsce w wi$kszo'ci lokali. System umo!liwia 
nalewanie bezpo'rednio z butelki, a smak i charakterystyka 
trunku nie zmieniaj" si$ do trzech tygodni po otwarciu. Zach$-
camy do tego, aby nasi go'cie próbowali wielu gatunków  
i podchodzili do wine baru – to sprawia, !e atmosfera w restau-
racji staje si$ mniej formalna, ludzie stoj", rozmawiaj", jak na 
imprezie u znajomych, czuj" si$ swobodnie.

– Mr & Mrs Bund oferuje najpopularniejsze drinki, jednak 
je'li klient chce troch$ zmieni% smak – ma tak" mo!liwo'%. 
Martini? Prosz$ bardzo – klasyczne, jab#kowe, arbuzowe... 
Szanghajczycy uwielbiaj" nowo'ci, s" uzale!nieni od pró-
bowania coraz to nowych rzeczy, jednak czasami czuj" si$ 
zm$czeni tym eksperymentowaniem. Nie tylko w Szanghaju, 
nawet w Pary!u, wi$kszo'% osób chce, !eby martini smakowa-
#o i wygl"da#o jak martini – mówi Fabien Verdier. 

Strój obs#ugi – d!insy, conversy, podkre'laj" lu(ny styl miej-
sca. Nierzadko nagle ga'nie 'wiat#o, wje!d!a tort, sztuczne ognie 

SZANGHAJ

MUS Z TU'CZYKA NA GRZANKACH

(EBERKA WO)OWE 
z sosem bordelaise 

z borowikami



5756

SHANGHAI

Mr & Mrs Bund – Esencja kuchni

Mr & Mrs Bund to prostota i sama esencja kuchni, bez zb$d-
nych fajerwerków, z imponuj"cym menu licz"cym ponad 300 
pozycji. W restauracji panuje nieformalna atmosfera, mimo 
!e znajduje si$ ona w historycznej kamienicy na s#ynnej pro-
menadzie Bund. Przez wi$kszo'% roku z tarasu mo!na podzi-
wia% przepi$kny widok na rzek$ Huangpu, p#ywaj"ce barki  
i futurystyczn" panoram$ najwy!szych budynków 'wiata. 

W Mr & Mrs Bund Paul Pairet wykorzystuje swój talent 
do kreowania kuchni popularnej – francuskiej w podstawie, 
z mi$dzynarodow" nutk" w finiszu. – Nie chodzi tu o !adne 
autorskie dania – mówi Pairet – koncept jest otwarty, mog$ 
kopiowa% mi$dzynarodowe hity lub gotowa% co' typowego. 
Ka!dy, kto tu przyjdzie, znajdzie co', co lubi. Od dawna 
chcia#em otworzy% tak" restauracj$ – z dobr" popularn" kuch-
ni" i daniami, które wszyscy kochaj".

Czy to restauracja francuska? – Mo!e bardziej francuska, 
ni! to, co robi#em ostatnio, ale nie lubi$ przypina% restaura-
cjom etnicznej #atki. Jest tu pewna mieszanka stylów, jednak 
nie nazwa#bym tego kuchni" fusion. Na przyk#ad od dawna za-
miast soli dodaj$ sosu sojowego, lecz nie mo!na powiedzie%, 
!e od razu robi si$ z tego fusion. Inny przyk#ad – kurczak na 
zimno z sosem aioli. Do aioli dodaj$ odrobin$ czarnego octu 
i sosu sojowego, ale nie nazwa#bym tego daniem azjatyckim – 
bo to wci"! bardzo francuskie danie.

Koncept ogromnego menu – przypominaj"cego kart$ da& 
z chi&skiej kuchni – jest jednak unikatowy: polega na #"cze-
niu elementów wspólnych dla ró!nych potraw. 

– Je'li oferuj$ kuchni$ popularn", musz$ zapewni% du!y 
wybór kombinacji – mo!na wybra% stek z jednym sosem, dru-
gim razem z innym sosem – dzi$ki czemu mo!na unikn"% 
zjedzenia drugi raz tego samego dania, nawet je'li si$ kocha 
steki. Innymi s#owy, pomys# polega na #"czeniu elementów 
– to troch$ jak kreatywna zabawa – wybieram jedno g#ówne 
danie, dobieram do tego jeden z wielu dodatków, a innym 
razem wi$cej ni! tylko jeden – mówi Pairet. 

– Jednak nie tylko uk#ad menu kojarzy si$ nam z chi&sk" 
restauracj" – tak!e wspólne biesiadowanie i nak#adanie potraw 
ze wspólnych pó#misków. Wbrew pozorom, tak jad#o si$ rów-
nie! we Francji jeszcze w latach 70. Troch$ si$ to ró!ni#o od 
chi&skiego obiadu – tu mamy ma#e kawa#eczki, wszystko na-
biera si$ pa#eczkami. We Francji serwowa#o si$ wi$ksze kawa#-
ki, ka!dy stanowi# mniej wi$cej porcj$ na jedn" osob$ – dodaje.

Flagowe dania Mr & Mrs Bund to foie gras na chrupi"co, 
mus z tu&czyka serwowany w puszce czy tarta cytrynowo-cy-
trynowa, specjalno'% Paireta, uznana przez CNN za najlepszy 
deser w Szanghaju.

Sposób serwowania wina równie! wpisuje si$ w styl kuchni 
popularnej. – Do karty wybieramy oczywi'cie wina francuskie, 

ale ponad po#ow$ oferty stanowi" gatunki z innych krajów. 
Stosujemy system dozowania wina Enomatic, który sprawia, 
!e nasi go'cie mog" próbowa% wielu znakomitych win  
w mniejszych ilo'ciach – mówi Fabien Verdier, operations ma-
nager w Mr & Mrs Bund. – Nie trzeba kupowa% ca#ej butelki 
wina, jak ma to miejsce w wi$kszo'ci lokali. System umo!liwia 
nalewanie bezpo'rednio z butelki, a smak i charakterystyka 
trunku nie zmieniaj" si$ do trzech tygodni po otwarciu. Zach$-
camy do tego, aby nasi go'cie próbowali wielu gatunków  
i podchodzili do wine baru – to sprawia, !e atmosfera w restau-
racji staje si$ mniej formalna, ludzie stoj", rozmawiaj", jak na 
imprezie u znajomych, czuj" si$ swobodnie.

– Mr & Mrs Bund oferuje najpopularniejsze drinki, jednak 
je'li klient chce troch$ zmieni% smak – ma tak" mo!liwo'%. 
Martini? Prosz$ bardzo – klasyczne, jab#kowe, arbuzowe... 
Szanghajczycy uwielbiaj" nowo'ci, s" uzale!nieni od pró-
bowania coraz to nowych rzeczy, jednak czasami czuj" si$ 
zm$czeni tym eksperymentowaniem. Nie tylko w Szanghaju, 
nawet w Pary!u, wi$kszo'% osób chce, !eby martini smakowa-
#o i wygl"da#o jak martini – mówi Fabien Verdier. 

Strój obs#ugi – d!insy, conversy, podkre'laj" lu(ny styl miej-
sca. Nierzadko nagle ga'nie 'wiat#o, wje!d!a tort, sztuczne ognie 

SZANGHAJ

MUS Z TU'CZYKA NA GRZANKACH

(EBERKA WO)OWE 
z sosem bordelaise 

z borowikami



5958

– kto' ma w#a'nie urodziny, wszyscy 'piewaj" Happy Birthday, 
sk#adaj" !yczenia, inni go'cie przy#"czaj" si$ do zabawy. 

– Chcemy, !eby nasi go'cie czuli si$ tu jak w domu, mo!e 
w elegantszej wersji swojego domu, ale jednak w domu. Jako 
jedni z pierwszych mamy lokal otwarty do 4 rano, to jest 
swojego rodzaju nowo'% w Szanghaju, bo tak naprawd$ nie 
wybieramy restauracji g#ównie ze wzgl$du na jedzenie czy 
picie. Wizyta w restauracji to co' znacznie wi$cej. Po powro-
cie do domu nie pami$tamy ju! dok#adnie, co jedli'my, po 
miesi"cu natomiast pami$tamy ju! bardzo niewiele. Pozosta-
je jednak uczucie, jakie towarzyszy#o nam zaraz po wyj'ciu. 
Towarzyszy nam ono d#ugo – opowiada Verdier. – Dlatego 
tak bardzo dbamy o to, !eby po wyj'ciu nasi go'cie mieli jak 
najlepsze odczucia – wbrew pozorom nie jest to takie proste! 
Jedzenie i picie to oczywi'cie podstawa, ale istotna jest te! 
muzyka, o'wietlenie, obs#uga – sposób, w jaki rozmawiamy 
z klientami, ale te! jak odnosimy si$ do siebie nawzajem, jak 
odbieramy telefon, jak ubrani s" kelnerzy, jak ubrani s" go-
'cie – wszystko to tworzy niezapomnian" atmosfer$.

Ultraviolet – kulinarna gra zmys!ami

O 7.30 w barze w szanghajskiej restauracji Mr & Mrs Bund 
zjawiaj" si$ wszyscy go'cie. Nie zostan" tu jednak d#u!ej ni! 
kilka minut. Ostatni #yk szampana i kierowcy otwieraj" drzwi 
do czarnych vanów. Kilka zakr$tów w lewo, kilka w prawo i auta 
zatrzymuj" si$ przed starym fabrycznym budynkiem. Otwieraj" 
si$ automatyczne drzwi i go'cie wchodz" do ciemnego wn$trza 
prowadzeni 'cie!k" u#o!on" ze 'wiate# w pod#odze. Otwieraj" 
si$ kolejne drzwi, go'cie zajmuj" miejsca przy stole. Brzmi jak 
scenariusz z filmu sensacyjnego? Tak w#a'nie wygl"da pocz"-
tek wieczoru w Ultraviolet, najnowszej restauracji s#ynnego 
szefa kuchni Paula Paireta. Projekt w zasadzie nie przypomina 
znanych nam restauracji, cho% oczywi'cie serwowane jest tam 
jedzenie przygotowywane przez jednego z najlepszych szefów 
kuchni 'wiata. Ultraviolet to znacznie wi$cej, to opowiadanie 
kulinarnych historii, gra zmys#ami, które w wykreowanym 
przez mistrzów iluzji 'rodowisku, w zaskakuj"cy sposób odbie-
raj" smaki, zapachy i d(wi$ki.

Rozpoczyna si$ odliczanie… 6, 5, 4, 3, 2, 1. Na 'cianach 
przesuwaj" si$ obrazy daj"ce z#udzenie zanurzania si$ pod 
powierzchni$ Ziemi… Ca#kowita awaria zasilania, robi si$ ciem-
no i zimno, s#ycha% wycie 'nie!nej zamieci. Ascetyczny stó# jest 
pod'wietlony na bia#o, gospodarz wieczoru rzuca krótkie „Wi-
tajcie w domu”, za chwil$ pojawi si$ pierwsze danie – seriola 
podawana z lodow" sa#atk" jab#kow". Wra!enie ch#odu pot$guje 
si$ …, bo w Ultraviolet chodzi w#a'nie o wra!enia, których nie 
znajdziemy nawet w najlepszych restauracjach 'wiata.

Technologiczne zaplecze Ultraviolet wygl"da jak minicen-
trum zarz"dzania lotami kosmicznymi. Rz$dy serwerów odpo-

wiadaj"cych za kreowanie wirtualnego 'wiata i ekrany  
przekazuj"ce operatorowi obraz z kilkunastu niewidocznych  
dla go'ci kamer robi" kolosalne wra!enie. Zaplecze to jedna  
z najnowocze'niejszych w Azji kuchni, wyposa!ona we wszyst-
kie mo!liwe akcesoria, równie! maszyny do przygotowywania 
da& kuchni molekularnej czy ekstraktory smaku. Dla zaledwie  
10 go'ci ka!dego wieczoru dost$pnych jest 450 ró!nych elemen-
tów zastawy. Wszystko to ukryte jest przed ich oczami – dla nich 
zostaje rozkoszowanie si$ smakiem potraw podanych w wykre-
owanym przez mistrza kuchni 'wiecie. Sama jadalnia wygl"da 
niepozornie, jednak dzi$ki specjalnej technologii projekcyjnej 
na 'cianach pojawiaj" si$ obrazy daj"ce realistyczne wra!enie 
przebywania w pokazywanych miejscach. W jednej chwili go'cie 
znajduj" si$ w dziewiczym lesie, za chwil$ na lodowej pustyni.

– W Ultraviolet podawany b$dzie mi$dzy innymi homar goto-
wany pod ci'nieniem, z dodatkiem wodorostów i przypraw, które 
maj" da% efekt jak najbardziej zbli!ony do wody morskiej. To 
danie ma by% wyrazem morza w jego najczystszej postaci. Ultra-
violet jest ho#dem dla smaku – mówi Paul Pairet. Jest to przyk#ad 
restauracji, która nie zosta#a stworzona, aby zaspokoi% gusta 
klientów. – To ekspresja mojej osobowo'ci, mojego stylu gotowa-
nia i mam nadziej$, !e odwiedzaj"cy Ultraviolet go'cie podziel" 
moj" pasj$. Dla szefa kuchni jest to szalenie istotne, szczególnie 

Uczta dla zmys"ów wsparta najnowocze!niejsz$ technologi$ to 
uciele!nienie marze% Paula Paireta, który jest artyst$ w !wiecie 
kuchni. Jego wizje przenosz$ go!ci w wirtualny !wiat, w którym 

nic nie jest takie, jakie si# wydaje na pierwszy rzut oka.
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je'li tak jak ja uwielbia awangardowe podej'cie do gotowania – 
dodaje Paul Pairet. Jedn" z niespodzianek, która czeka na go'ci  
w Ultraviolet, jest zupa pomidorowo-brzoskwiniowa. Wygl"da jak 
ca#kowicie prze(roczysty p#yn z prze(roczystymi paskami i przy-
pomina zup$ z p#etwy rekina. Smak jest ca#kowicie zaskakuj"cy. 
Podobnie foie gras w kszta#cie cygara w chrupi"cej truskawkowej 
otoczce, przykryte  kielichem wype#nionym ekstraktem zapachu 
dymu z najlepszych kuba&skich cygar. Po uniesieniu szklanej 
pokrywy i zjedzeniu pierwszego k$sa mamy wra!enie, !e prze-
nosimy si$ w inne miejsce… wokó# widzimy obrazy wilgotnego 
lasu, gdzie na pewno mo!na znale(% mnóstwo trufli…

Paul Pairet to kulinarny eksperymentator, stara si$ wci"! 
poszukiwa%. – Swoj" pierwsz" ksi"!k$ kucharsk" dosta#em 
od matki w wieku 9 lat. By#a to ksi"!ka z przepisami Kaczora 
Donalda. Do dzi' uwa!am j" za jedn" z moich najwa!niej-
szych i mówi$ to zupe#nie powa!nie. Ksi"!ka zosta#a wydana 
oko#o roku 1973, kiedy dominowa#o tradycyjne podej'cie do 
gotowania – mówi Paul Pairet. Kiedy j" opublikowano, nie 
nawi"zywa#a w !aden sposób do zasad gastronomii, poniewa! 
jej adresatami by#y dzieci. Dzi$ki temu by#o w niej wiele prze-
pisów z zaskakuj"cymi zestawieniami sk#adników. – My'l$, 
!e w#a'nie ta ksi"!ka utrwali#a we mnie niekonwencjonalne 
podej'cie do kuchni – dodaje. W roku 1998 zosta#em okre'lo-

ny przez „New York Times” jako Mad Max francuskiej kuch-
ni, poniewa! w jednej z potraw u!ywa#em kremu Nutella. To, 
co mo!e wydawa% si$ nieodpowiednie w danym czasie, staje 
si$ powszechne zaledwie kilka lat pó(niej. 

Ultraviolet czynny jest 5 dni w tygodniu, codziennie przyj-
mowanych jest jedynie 10 go'ci, którzy zasiadaj" przy wspól-
nym stole. Wi$kszo'% z nich nie zna#a si$ wcze'niej, co pot$gu-
je wra!enie przygody. Serwowanych jest 20-25 da&, ka!de ma 
inn" opraw$ d(wi$kow", wizualn" i zapachow". Takie menu 
zapewnia perfekcyjne dobranie i przygotowanie da&, u#atwia 
te! jednoczesn" obs#ug$ wszystkich go'ci, którzy uczestnicz" 
w prawdziwym spektaklu. – Jest to supernowoczesna koncep-
cja, a jednocze'nie nawi"zanie do najstarszych tradycji biesia-
dowania, kiedy kolejno serwowano dania przygotowane przez 
kucharzy – mówi Paul Pairet. – Go'cie nie wiedz", jaka potra-
wa zostanie podana za chwil$ i jaki 'wiat zostanie przez nas 
wykreowany – dodaje. Jad"c na kolacj$ w Ultraviolet, mo!na 
by% pewnym, !e prze!yje si$ co' zupe#nie wyj"tkowego.

– W Ultraviolet chcemy sprawdza%, czy jeste'my w stanie 
doda% do da& co', co mo!e niekoniecznie natychmiast je 
ulepszy, ale sprawi, !e ca#o'% wywo#a niepowtarzalne dozna-
nia, których nie znajdziemy gdzie indziej – mówi Paul Pairet. 
– Mo!emy odwraca% uwag$ od doskonale znanego wszystkim 
dania, na przyk#ad poprzez odg#osy gdakania podczas ser-
wowania ostryg. Tak samo mo!emy wzmacnia% doznania, 
kieruj"c uwag$ go'ci na odpowiednie elementy wizualne czy 
d(wi$kowe, pos#ugiwa% si$ zapachami czy nawet 'wiat#em 
ultrafioletowym. Poniewa! koncepcja Ultraviolet jest bardzo 
nowa, z pewno'ci" cz$'% naszych planów oka!e si$ strza#em 
w dziesi"tk$, jednak cz$'% mo!e si$ nie uda% – dodaje.

Rezerwacji mo!na dokonywa% wy#"cznie on-line, obowi"z-
kowe jest wp#acenie depozytu. Rezerwacje przyjmowane s" 
jedynie z trzymiesi$cznym wyprzedzeniem, wi$c pomimo 
d#ugiej listy oczekuj"cych mo!liwe jest jeszcze zarezerwowa-
nie miejsca w tym roku.

– Ultraviolet to na pewno projekt mojego !ycia, który na 
d#ugie lata zaspokoi moj" potrzeb$ kreowania kuchni. Jest to 
narz$dzie, które otwiera ca#e mnóstwo mo!liwo'ci, mnóstwo 
nowych pól do eksperymentowania. Po pierwszym roku dzia-
#ania Ultraviolet na pewno si$ zmieni, poniewa! zbierzemy 
do'wiadczenia wp#ywaj"ce na postrzeganie projektu przez 
nas samych. Ju! w fazie uruchamiania Ultraviolet widzimy, 
!e cz$'% elementów daje warto'% dodan" potrawom, a niektó-
re s" po prostu zb$dne, wi$c z nich rezygnujemy.

Pewne jest, !e projekt Ultraviolet jest na tyle nowatorski  
i unikatowy, !e dla wielu smakoszy i !"dnych nowych dozna& 
turystów b$dzie to g#ówny cel wyprawy do Szanghaju.

www.mmbund.com
www.uvbypp.cc
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Paul Pairet to kulinarny eksperymentator, 
stara si# wci$& poszukiwa+.
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