→ avalik ruum
Maitsenüansside poolest rikast Itaalia kööki
paistab eesti inimene armastavat. Seda tõestavad viimaste kuude jooksul Tallinna arvukate
Itaalia restoranide nimekirja lisandunud kohad.
Kui enamik neist pesitsevad vanalinna ja kesklinna kandis, siis nüüd on ka õismäelastel oma
ja hea koht, kus Itaalia roogi mekkida.
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Omapärase kuju ja maitsega itaalia maitsetaime nimeline restoran
Rucola on igati oma nime väärt. Koha sisekujundus, mille autor on
sisearhitekt Kristiine Lõuk (Line Design OÜ), ühendab endas
itaalia tippdisainile omaseid šikke jooni boheemse ja koduse
atmosfääriga. Hoone, kus Rucola asub, oligi algselt plaanitud
söögikohaks ja aegade jooksul on seal tegutsenud mitu toitlustusasutust, mistõttu ruumi logistikat ja planeeringut muutma ei
pidanud. Olulised märgusõnad sisekujunduses on avarus ja valgus,
lihtsus ja pretensioonitus – laetalad ja postid võõbati itaaliapäraselt
valgeks, ventilatsioonitorud jäeti ripplae taha peitmata ning menüü
on kritseldatud tahvlile. Kokkamishuvilised
saavad pilgu ise kööki visata ja sealt üht-teist
kõrva taha panna, sest köök on poolavatud
ja saaliga osaliselt ühendatud.
Pitsagurmaanidele on aga tõeliseks
maiuspalaks klassikaline puuküttega pitsaahi, kust väljuvad jalustrabava lõhnaga
küpsetised.
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Vintage ja tooliklassikute paraad
Kodust atmosfääri aitavad valgusküllases
ruumis luua vintage-mööbel, erinevad
toolid, detailid, vaibad ja pisiasjad, nagu
siin-seal vedelevad lillepotid, kujukesed. Mööblit on sisearhitekt lausa oma
kodust kaasa toonud. Toolide autoriterivvi
kuuluvad sellised klassikud nagu Charles
Eames, Arne Jacobsen, Eero Saarinen
jt. Kõik toolid on laudade ümber erinevad,
mis toob ruumi mõnusalt boheemse ja
sundimatu õhkkonna ning annab vabaduse
ruumi ilmet vaid paari detailiga muuta.
Restorani sisemusele lisavad veel vürtsi
kunstnik Soho Fondi värvilised ja pilkupüüdvad maalid.
Lihtsad ja ehedad maitsed
Menüü on ehtitaalialikult mitmekesine ja külluslik. Maitsed on
lihtsad ja ehedad ning pea igas toidus leidub veidi peategelast
rukolat, mis pärineb peakoka enda aiast. Veini kõrvale saab
tellida väiksemaid ja kergemaid ampse – erinevate katetega
bruschetta’sid või grillitud suvikõrvitsaid. Suurema nälja peletavad
pitsad, makaronitoidud ja muidugi grillitud veisefilee rukolapestoga. Restoranis on mõeldud ka kõige pisematele – lisaks laste
mängunurgale on neile koostatud spetsiaalne menüü, millest
puuduvad üllatuslikult ja positiivselt friikartulid. Üsna pea avatakse
toidukoha kõrval ka väike poeke, kust saab värskeid tooraineid,
veini, kohvi ja muud head-paremat ka kaasa osta.
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