LONDRA’dA
doğu yakası
YEMEK TURU

East End
Food Tour
ın london

İKONİK ingiliz ekmeği ve TerEyağlı
pudingi, londra’nın en iyi peynirleri,
SALAMURA biftekli beıgel ve shoredıtch
turtası... bunlar londra’da DOĞU
YAKASI yemek turunun vadettiği
lezzetlerden yalnızca birkaçı.

Bread and butter pudding, cheeses,
a salted beef beigel, and the
Shoreditch salted caramel tart
– these iconic dishes await you at
London’s East End Food Tour.
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Bir şehrin yemekleri, oranın geçmişini anlatır. Bir
bölgenin mutfağını tattığınızda, oranın tarihi ve
insanları hakkında çok şey öğrenirsiniz. Londra’nın
Doğu Yakası’ndaki kültürel doku da dünyanın dört
bir yanından gelenlerin değer kattığı mutfağıyla
tarih boyunca zengin ve çeşitli oldu. Bangladeşlisi,
Türkü, İtalyanı, Çinlisi, Yahudisi ve Faslısıyla şehrin
içinde apayrı bir dünya olan bu bölge, eşsiz mimarisi
ve renkli geçmişiyle yemeklerden dokunmuş bir
halıyı andırıyor.

Lamb Sokağı’ndaki kokular, bizi The House of
Androuet’ya, gerçek peynir uzmanlarına götürdü.
Paris’ten sonra dünyanın en iyi peynirlerinin burada
bulunduğu söylenir; depolarını gördükten sonra ben
de buna ikna oldum. Peynir büfelerinde İngiltere
ve Fransa’nın farklı yerlerinden gelen birçok çedar,
rokfor ve krem peynir çeşidini denedik.
Pane balık, parmak patates kızartması ve bezelye
lapası için Londra’nın en sevilen chippy’si (balık
ve patates kızartması satılan yer), Hanbury
Sokağı’ndaki Poppies Fish and Chips’i ziyaret
ettik. Poppies II.Dünya Savaşı’nın hemen ardından
Londra’da açıldı ve o günden bu yana hizmet
vermeye devam ediyor. İç mekân tasarımı,
müzikleri ve garson üniformalarıyla 1940’ların
lokantalarını andırıyor.

Doğu Yakası’nın geleneklerini ve kültürünü
öğrenmeye çok meraklı küçük bir grup olarak
mutfak keşfimize Brushfield Sokağı’ndaki tarihî
English Restaurant ile başladık. Lezzetli bir
İngiliz klasiği olan ekmek ve tereyağlı pudingle
karşılandık. Ardından vanilyalı sosla servis
edilen; süt, yumurta, şeker, krema ve vanilya
çekirdekleriyle ıslatılmış brioche (tatlı bir ekmek
türü) geldi.

Doğu Yakası, Londra’daki köri mutfağının
merkezi. Tabii ki Batı Yakası’nda daha havalı Hint
restoranları var ama aynı sokak üzerinde 50’den
fazla restoranın yer aldığı Brick Lane’in yemekleri
çok daha otantik. Hatta çevredeki Bangladeş
restoranlarının sayısının fazlalığı nedeniyle buraya
Banglatown da deniyor. Hızla servis edilen baharatlı
köri ve tandırda pişmiş taze naan ekmeğinin ardından
Aladin’in ünlü köri yemeklerinden üçünü deniyoruz;
hepimizin favorisi tatlı ekşi kuzu köri oluyor.
The food you find in a city speaks of its past. You’ll
learn a lot about its history and people just by
sampling local cuisine. The cultural make-up of
London’s East End has, over the centuries, been
rich and diverse, with communities from around
the world enriching the neighborhood with their
cuisine. Bangladeshi, Irish, Turkish, Italian, Chinese,
Jewish, Moroccan –it’s a world inside a city, a
culinary tapestry stitched together with unique
architecture and a colorful past.
As part of a small group eager to gain insight
into the East End’s traditions and culture, we set
out on a culinary exploration. First, we head to
the historic English Restaurant Brushfield Street,
where they serve a finely crafted British classic bread and butter pudding. They make theirs with a
delicate brioche soaked in milk, eggs, sugar, cream
and vanilla pods, and serve it with custard.
On Lamb Street, our noses led us to The House of
Androuet –veritable cheese experts. It is said that
they have the best selection of cheese outside
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of Paris, which I tend to believe, judging by their
stock. Standing at their cheese bar, we sampled a
variety of cheddars, blues, and brie from England
and France.
For a plate of crispy battered fish, chunky fries and
mushy peas, we visited London’s favorite “chippy”
at Poppies Fish and Chips (Hanbury Street).
Poppies opened shop here just after the Second
World War and has stayed in London ever since.
The interiors are 1940s diner-esque, complete with
music and waitress uniforms from that era.
London’s East End is the curry hub of London.
Sure, the West End may have more posh Indian
restaurants, but the curries on Brick Lane, which
has more than fifty restaurants on one street, are
more authentic. In fact, the area is often referred to
as “Banglatown” because of its many Bangladeshi
restaurants. Met with a rush of spicy curries and
fresh naan bread straight from the tandoori oven,
we sampled three of Aladin’s famous curries, and
unanimously declared the sweet-and-sour lamb
curry to be our favorite. I asked owner, Sam Kundu,
what his preference is.
“I very much love Naga. It’s tasty and very hot - too
hot for most of my customers. You need to be used
to eating spicy food to eat Naga, otherwise it might
make you cry.”
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Mekânın sahibi Sam
Kundu’ya en çok hangisini
sevdiğini soruyorum.
“Naga’yı çok seviyorum:
Çok leziz ve acı; hatta
çoğu müşterim için fazla
acı. Naga yiyebilmek için
baharatlı yiyeceklere alışkın
olmanız lazım; aksi takdirde
gözleriniz yaşarabilir.”
Taze pişmiş bagel’ların
baş döndürücü kokusunun
peşinde, Brick Lane’den
Mr. Sammy’s Beigel Bake’in
dükkânına gidiyoruz. Burası
günde üç binden fazla bagel
pişiren bir fırın ve Doğu Yakası
müessesesi. Bay Sammy’nin
koşer bagel’ları sıradan yollarla
hazırlansa da sonrasında leziz
tuzlanmış biftek, baharat, acı
hardal ve muhteşem salatalık
turşularıyla tamamlanıyor. “50
yıldır bagel yapıyorum. Buraya
İsrail’den geldim ve fırınlarda
çalışmaya başladım. İnsanları
mutlu ediyoruz, onlar da
arkadaşlarına tavsiye ediyor ve
tekrar geliyorlar. Brick Lane’in
ünlü olmasının nedeni bu;
biziz!”
The intoxicating aroma of freshly baked bagels lure
us further down Brick Lane to Mr Sammy’s Beigel
Bake - a bakery and East End institution that turns
out over 3,000 bagels every day. Mr Sammy’s kosher
bagels are made the customary way, then topped with
mouth-watering salted beef, is lavishly smeared with
spicy hot mustard, and finished with perfectly sour
pickles. Says Mr Sammy, “I’ve been making bagels
now for fifty years. I came from Israel and we started
working in the bakeries. We make people happy and
they tell their friends and they come back, and this is
why Brick Lane is famous - because of us!”
Heading onto Shoreditch High Street, we come across
a converted warehouse and the showpiece of the tour:
Pizza East, one of the hippest restaurants in London,
where rustic food is served in a shabby chic ambience.
Everything on the menu looks special, especially the
desserts. Brace yourself for a religious experience
when you sample their salted caramel chocolate tart.
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Sıradaki durağımız eskiden
depo olarak kullanılan ve turun
en havalı mekânı: Shoreditch
High Street. Londra’daki en hip
restoranlardan biri olan Pizza
East salaş ama şık bir ortamda
rüstik yiyecekler sunuyor.
Menüdeki her şey, özellikle de
tatlılar çok özel görünüyor.
Tuzlu karamelli çikolatalı
turtalarını denemeden önce
kendinizi eşsiz bir deneyime
hazırlayın.

The food tour led me from the pricey tourist
haunts, and instead took me to the cafes, shops
and restaurants that truly shape London’s culinary
reputation. It’s a unique 3½ hour gastronomic
adventure that gave me a taste of London’s
authentically flavored East End. It redefined my view
of the district as I tasted the food that shaped it, and
learned the stories of the real people behind the fare.

Bu yemek turu beni pahalı
turist tuzaklarına değil de
Londra’nın mutfaktaki ününe
şekil veren kafeler, dükkânlar ve
restoranlara götürdü. Üç buçuk
saatlik bu eşsiz gastronomi
macerası bana Londra’nın
Doğu Yakası’nın kendine has
tatlarını keşfetme fırsatı tanıdı.
Bu bölgeyi tanımlayan lezzetleri
tattıkça bölgeye dair bakışım
da değişti. Deyim yerindeyse
işin mutfağındaki insanların
hikâyelerini dinledim.
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NASIL GİDİLİR?
Türk Hava Yolları, İstanbul’dan Londra’ya
her gün karşılıklı seferler düzenliyor.
Bilgi için: turkishairlines.com
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129 Pritchard’s Road
Stour Road, E2 2NT
157A Commercial St

HOW TO GET THERE
Turkish Airlines has daily round-trip flights
between Istanbul and London.
For information: turkishairlines.com

