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Sen ve Cape Town. Nasıl bir ilişkiniz 
var?
Gerçek bir Cape Town’luyum, burada 
doğdum, burada büyüdüm. Birçok farklı 
ülkede yaşadım ancak evim her zaman 
Cape Town oldu. Bu şehrin ruhunu ve 
enerjisini yansıttığımı düşünüyorum. Farklı 

hikayelerin, farklı lezzetlerin, renklerin, 
tarihin bir araya geldiği bir yer burası. 
Cape Town’da değişik yerlere gidebilir 
ve tabağınızda çok lezzetli bir yemek 
bulabilirsiniz, ama benim için aslolan bu 
farklı tatları bir araya getirerek bambaşka 
bir lezzet ortaya çıkartmak. Malzemelerin 
tazeliği, çeşitliliği ve doğallığı beni daha 
da motive ediyor. 

Şef olma hikayen nasıl başladı?
Yıllardır yemekle iç içeyim. Uzun zaman 
önce Woodstock mahallesindeki evimden 
catering servisi vermeye başladım. 
2000’lerin başında bu mahallede yemek 
yenecek yer neredeyse yoktu ve şirketim 
için bir mutfak açmak istiyordum. Catering 
siparişlerinden elimde kalan yemekleri 
servis edebileceğim, iddiasız bir yer. Beş 
yıl önce maksimum 16 kişi alan kafem The 
Kitchen’ı hayata geçirdim ve ilk günden 
itibaren inanılmaz bir ilgiyle karşılaştım. 
Hem şehrin yerlileri hem de ziyaretçiler 
için gerçek Cape Town yemekleri 
tadabilecekleri bir durak haline geldik. 

The Dining Room da ardından geldi...
Geçtiğimiz yıl iki bina aşağımıza daha 
kalabalık grupların yemek yiyebileceği 
bir yer açtık; orayı evimin yemek odası 
gibi görüyorum ve bu nedenle adını The 
Dining Room koyduk, çok büyük keyif 
alıyorum misafirlerimizle ilgilenmekten.

The Dining Room’a herkes içeceğini 
kendi getiriyor...
Evet gelenler kendi içkilerini getiriyorlar. 
Alkol lisansı almak oldukça zorlu bir 
süreç, uğraşamayacağım. Bu şekilde 
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"Çok gezen çok bilir" düşüncesinden yola çıkarak özgün yaşam tarzlarıyla 
radarımıza takılan isimleri bone sayfalarında ağırlamaya devam ediyoruz. Bu 
ayki you tell me! konukları, Cape Town'da şehir hayatının dinamizmine renk 
katan iki özgün girişimin sahipleri; şef Karen Dudley ve doğal çikolata üreticisi 
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The Dining room ve The Kitchen kurucusu, şef

çalışıyoruz. Şarap, bira veya ne isterlerse 
getirebiliyorlar, bunun için ayrıca bir 
ücret talep etmiyoruz. Lezzetli yemekler, 
evinizin rahat atmosferi ve en güzel 
yanı ise bardakları yıkamak, toplamak 
zorunda olmamamız! Şimdilik yalnızca 
salı ve perşembe akşamları bu konsepti 
uyguluyoruz ilerleyen zamanlarda belki bir 
gün daha ekleyebiliriz.

Cape Town favorilerin neler? 
Şehirde yaşamayı çok seviyorum, şehri 
çevreleyen dağlara, onları izlemeye 
bayılıyorum. Bunun dışında mesela 
The Company Gardens yeni açılan, 
mükemmel kahvaltılar servis eden 
favorilerimden biri. Hafta sonları okyanus 

kenarına gidip balinaları izlemekten, 
yüzmekten, evde ve kendi ufak 
bahçemizde vakit geçirmekten mutluluk 
duyuyoruz. Çocuklarımla ve eşimle Green 
Point Park’a gidiyoruz. 

Bize Cape Town’da az bilinen çok iyi 
bir mekan tavsiye et. 
Cumartesi sabahları genellikle bütün 
şehir, Old Biscuit Mill’deki harika 
Neighbourgoods Market’a gider. 
Olağanüstü bir cumartesi etkinliği. Ancak 
eğer Woodstock tarafına gelemiyorsanız, 
Bree Street üzerindeki Jason Bakery’de 
her cumartesi sabahı inanılmaz bir 
brunch oluyor. Çıkardıkları kruvasan ve 
doughnut’ları tatmalısınız! Bir sır daha: 

Salt River’daki Devil’s Peak brewery’nin 
Taproom adlı tadım mekanı! Tadım 
mekanından ziyade restoran diyebilirim. 
Kendi ürettikleri farklı çeşitlerdeki nefis 
biraların yanında farklı lezzetler sunuyorlar.


