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Art of Living                     2020اكتوبر 

 

، ثنائي حاصل على نجمتين في دليل سوهرينغدار بالنبان تعلن عن تعاونها مع الشقيقين 

 ميشالن

 

وهما توماس حاصلين على نجمتين من ميشالن بطاهيين بين دائرة أصدقائه في مجال الطهي الترحيب  بانيسر مصنع بالن

م في عامطال والذي يعتبر أرقى، سوهرينغ منذ أربع سنوات مطعم حيث يديرا، وماثياس سوهرينغ، المستقرين في بانكوك

بين األطباق التقليدية المستوحاة من ذكريات  يقدم الثنائي المأكوالت األلمانية الحديثة التي تجمعو. يةتايالندالعاصمة ال

 .أوروبا الوسطىمنطقة الطفولة والتأثيرات المعاصرة في 

 

تعتبر ساعات دار بالنبان، ناظم الوقت الرسمي في مسابقات الطهي الشهيرة، وأهم مراجعي قائمة المطاعم في العالم عبر 

 تألقها على معاصم أشهر الطهاة العالميين ألكثر من ثالثة عقود.، إضافة إلى  "Lettres du Brassus"مجلتها الدورية 

أصدقاء الطهي الحائزة على إلى صفوف دائرة سوهرينغ، اللذان انضما  األخويننجما ميشالن، مع  الدار بالتعاون ويفخر

 .لعالمة التجاريةجوائز من ا

عايير االنضباط الصارم: حيث تعتمد جودة ساعات وتشترك عالمة الساعات الفاخرة مع المطابخ الراقية في اهتمامها بم

بالنبان واألطباق الفاخرة على االهتمام بأدق التفاصيل إلى جانب المزج على نحو ذكي بين التقاليد واالبتكار واألصالة. يُظهر 

ونات لتحقيق قدرة رائعة على استخدام مجموعة من المكتوماس وماثياس سوهرينغ خبراء صناعة الساعات والطهاة المهرة 

. وستحدد دار بالنبان، بصفتها ناظماً موثوقاً للوقت إنجازات رائعة، إضافة إلى لعب دور محوري في تحضير أشهى األطباق

 Fifty و  Fifty Fathoms خوة سوهرينغ ، حيث سيتم رسم أطباقهم على ساعتي، اإليقاع في مطبخ األ1735منذ عام 

Fathoms Bathyscaphe من اآلن فصاعدًا. 

 

 الشيفان توماس وماثياس سوهرينغ

تلقيا دورات ، حيث ةا حياتهما المهنية كطهاة في العاصمة األلماني، وبدءفي برلين 1977ولد توماس وماثياس سوهرينغ عام 

الشيف  يديره، الذي في فولفسبورغ Aqua بعد ذلك االنضمام إلى فريق مطعمثم قرر األخوان في أحد فنادق المدينة.  تدريبية

 .الحائز على نجمة ميشالن سفين إلفرفيلد

ذو الثالث نجوم  La Pergola توجه توماس إلى مطعم مسيرتهما الخاصة، حيثاألخوان سوهرينغ  بدأ، بعد هذه التجربة

انتقل ماتياس إلى هولندا للعمل مع الشيف الحاصل  بينما في هذا المجال عبر التعاون مع هاينز بيك.، حيث تطور في روما

  De Librije.  على ثالث نجوم جوني بوير في مطعم

، ُعرض على توماس العمل مع شقيقه ماثياس، حيث أدارا بشكل مشترك 2008هاينز بيك عام مع بانكوك  إلىأثناء سفره 

 .Lebua والتابع لفندق،  State Towerالشهير، الواقع تحت قبة برج  Mezzalunaمطعم 

طوال مسارهما المهني، المكتسبة  خبرتهماومشاركة تراثهما ل "سوهرينغ" افتتاح مطعمهما الخاص ، قرر الشقيقين2016عام 

 .بين النكهات األصيلة والتأثيرات الحديثة وتقنيات الطهي المبتكرةالمستلهمة من المطبخ األلماني تمتزج أطباقهم حيث 

، وهو مطعم في آسيا 50قائمة أفضل  على 13سوهرينغ في المرتبة  عام واحد فقط من إطالقه، حل مطعم، بعد 2017عام 

خته االفتتاحية المخصصة لبانكوك، حيث تم دليل ميشالن نس أطلق، إدخال في التصنيف. في نفس العام ما يمثل ثاني أفضل

احتل  2020ى نجمتي ميشالن على التوالي وفي عام عل مطعمال، حصل 2019و  2018نجمه األول. في عامي منح الثنائي 

وهو ؛ مطعم في العالم 50ي آسيا. كما تم وضعه على الئحة أفضل ف مطعم 50سة في قائمة تصنيف أفضل المرتبة الساد

 .تصنيف يحدد أرقى الوجهات الذواقة حول العالم
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 Les Grandes و Relais & Châteaux ت، عضًوا في جمعياعلى التوالي 2020و 2019منذ عام ويعد مطعم سوهرينغ 

Tables du Monde . 

 

 ن وفن الحياةدار بالنبا

ويعتبر التوافق بين فن تصنيع الساعات الفاخرة وتحضير المأكوالت الراقية، وبين بالنبان وفن الحياة أمر بديهي، سواء من 

بالعادات  واالهتمام بجودة المنتجات، وكذلك االلتزامحيث ارتباطهما المشترك باالعتماد على التصنيع اليدوي المميز، 

 .والشغف الحقيقي السحريةتشمل هذه القيم المشتركة أيًضا البحث عن التميز والخبرة واللمسة  .والتقاليد

في  نجم من نجوم دليل ميشالن 100الدار الشهيرة العديد من الصداقات على مر السنين شملت أكثر من استطاعت وقد 

 .الماضي والحاضر

لذا كان من الطبيعي أن تهتم دار بالنبان بتعزيز عالقاتها مع أشهر الطهاة الحائزين على جوائز. وقد بدأ هذا االهتمام عام 

، قبل فترة طويلة من االهتمام الحالي بمجال المأكوالت الراقية، عندما قدمت الدار لصديقها فريدي جيرارديت ساعة 1986

 ً له عند نيله جائزة "أفضل طهاة العالم". ثم قامت الدار بعد ذلك بثالث سنوات بتكريم كل فريدي جيرارديت  صممت خصيصا

. منذ ذلك منح كل منهم ساعة محفورة تخليداً لهذه المناسبةوبول بوكوز وجويل روبوشون لنيلهم جائزة "طهاة القرن، عبر 

أسماء جديدة في مشهد فن الطهو العالمي، بما في ذلك الطاهي األسباني  الحين، استمرت دائرة أصدقاء بالنبان في النمو لتضم

مارتن بيراساتيجوي وإدجار بوفير من سويسرا وجوليان رويير من منطقة أوفيرني بفرنسا، والحاصلين جميعاً على نجوم 

 التميز في دليل ميشالن.

 .تمتد لثالث سنوات احي الشهير،بالنبان عن دخولها في شراكة استثنائية مع دليل ميشالن السي أعلنت  دار 2020في العام 

 .ويهدف الشريكين في إطار هذا التعاون إلى الترويج لمعايير التميز والشغف والخبرة

ً مع العديد من الفنادق المرموقة كتلك التي تنتمي إلى مجموعة   Relais & Châteauxوتتعاون دار بالنبان أيضا

 .Leading Hotels of the Worldو
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