
رفتن به یک کافه دنج و آرام و صرف چای، قهوه و دمنوش به تنهایی یا با 
دوستان و آشنایان، سرگرمی ای است که همه ساکنان شهر های شلوغ گاهی 
به آن نیاز دارند. چه بهتر که این کافه دنج، فضایی نوستالژیک و آرامش بخش 
داشته باشد. »پیشنهاد« این هفته »سالمت«، شما را با کافه هایی در دل خانه های 
قدیمی تهران آشنا می کند. این کافه ها عالوه بر اینکه لحظات دلنشینی را برایتان فراهم می کنند، 
از این لحاظ ارزشمند هستند که خانه های قدیمی و بعضا فراموش شده را دوباره زنده و پویا 
کرده اند. پیشنهاد این هفته ما این است که به این کافه ها سری بزنید و از فضای دوست داشتنی 

و صمیمی شان لذت ببرید.

تالش برای بازسازی فضای صمیمی خانه  در کافه

کافههایخانگیکافهترند!
 دکتر هانیه 

زائررضایی

کافه مارکوف  

زندان قصر یکی دیگر از بناهای قدیمی تهران است که کافه ای دنج و زیبا را در 

دل خود جای داده است. البته زندان قصر خانه نیست و همان طور که از نامش 

این  بر  عالوه  امروزه  ولی  می شده،  استفاده  آن  از  زندان  به عنوان  قبال  پیداست، 

کافه، فضاهای دیگری مانند گالری و موزه هم دارد. وقتی وارد محوطه باغ موزه 

قصر می شوید، ساختمانی با نمای شیشه ای از دور، توجه تان را جلب می کند که 

همین کافه »مارکوف« است. حیاط کافه با آویزهای رنگی تزئین شده که هنگام 

آفتاب شدید می توانند جلوی شدت نور را بگیرند. وارد کافه که می شوید، در یک 

راهروی تقریبا باریک میزهای مختلف )دونفره، سه نفره، میز دایره ای، کاناپه و یک 

میز برای تعداد 6 نفر به باال( چیده شده اند. منو در یک کتابچه نوشته شده که با 

پارچه گلداری جلد شده و شامل نوشیدنی های گرم، نوشیدنی های خنک، دمنوش، 

عرقیات، بستنی، کیک و اسنک است.

نشانی: انتهای خیابان مطهری، بعد از تقاطع شریعتی، باغ موزه قصر

شماره تلفن : ۰۹۱۹۳۹۷۲۲۰۷

کافه تهرون )باغ نگارستان( 

باغ نگارستان یکی از زیباترین باغ های تهران است که ۱۷۰ سال قدمت دارد. در این باغ عمارت های 

قدیمی زیادی وجود دارد که امروزه هر کدام به کاربردی اختصاص داده شده اند. یکی از آنها نگارخانه 

کمال الملک است. یکی به کارگاه سفالگری و کاشی تبدیل شده و دیگری هم به کافه ای تبدیل شده 

به غایت دوست داشتنی و زیبا که پیشنهاد می کنیم حتما سری به آنجا بزنید. این کافه فضای باصفایی در 

بخش بیرونی و فضای آزاد آماده کرده است. این بخش حدود ۱۰ میز قدیمی با صندلی های لهستانی 

کهنه دارد. احتماال نشستن در فضای بیرون و کنار درختان برایتان جالب و خاطره انگیز خواهد بود. 

در کافه تهرون موسیقی سنتی قدیمی که با حال و هوای کافه تناسب دارد، زیاد پخش می شود. کافه 

عالوه بر انواع نوشیدنی های سرد و گرم، منوی کوچکی از غذاها هم دارد که می توانید برای صبحانه 
یا سایر وعده های غذایی آنها را سفارش بدهید.

نشانی: پشت مترو بهارستان، انتهای خیابان دانشسرا، ابتدای خیابان گودرزی، عالئی سابق، در شمالی 
و اصلی باغ نگارستان

شماره تلفن: ۳۳۹۰۰۱۳۸

کافه مسعودیه 
عمارت مسعودیه یکی از عمارت های قدیم و بسیار زیبا و باابهت تهران است که 
زیادی را جلب کرده است.کافه ای جذاب در دل خود را جای داده است. این کافه با منوی جالب خودش مشتریان 
فضای کافه، قدیمی و زیباست و می توانید از نوشیدنی ها و عرقیات سنتی نیز لذت 
ببرید. فضای کافه مناسب قرارهای دوستانه و خانوادگی است. امکان صرف صبحانه 
نیز در این کافه و عمارت وجود دارد. پیشنهاد می کنیم حتما آن را امتحان کنید. البته 
قبل از رفتن بهتر است حتما میز رزرو کنید تا معطل نشوید چرا که معموال این کافه 

شلوغ خواهد شد.
شماره تلفن: ۳۳۹۹۲۰۱۳ مترو، عمارت مسعودیه تهراننشانی: میدان بهارستان، خیابان مصطفی خمینی، خ امیرکبیر، خ ملت، باالتر از ایستگاه 

خانه فخرالملوک
این خانه قاجاری، یکی از زیباترین کافه های سنتی تهران به نام »کافه نان و نمک« را در دل خود 
دارد و صاحب اصلی آن میرزا محمود وزیر بوده است. شاید باور نکنید، اما این خانه قدیمی بیش از 
۱۲۰ سال قدمت دارد که بهارخواب یا بالکن و پشت بام آن به عنوان کافه مورد استفاده قرار می گیرد. 
فخرالملوک در واقع نام دختر بزرگ میرزا محمود بود که در همین خانه ازدواج می کند و صاحب 

فرزند پسری می شود که بعدها جراح مغز و اعصاب شده و به آمریکا مهاجرت می کند.
خانه بعد از فوت پدر و مادر، متروکه می شود، تا اینکه خانم بهره مند به علت عالقه ای که به حفظ 
سفره خانه سنتی مورد بهره برداری قرار می گیرد.میراث گذشته داشتند، خانه را می خرند و بازسازی می کنند و از سال ۹۱ این عمارت زیبا به عنوان 
شماره تلفن: ۳۳ 5۴ ۰۸ ۹۱ نشانی: خیابان امیرکبیر، خیابان جاویدی، پالک ۱۱۴ آینه کاری چشم هر بیننده ای را در این کافه می نوازد.حیاط کوچک و حوض آب وسط آن، شاه نشین آینه کاری و گچبری و مقرنس کاری شده و سقف 

پیشنهاد شماره ششصدوسی وهفت  پنجشنبه شش مهر نودوشش10


