
Interior do Café New York
As 10 mais belas 

Cafeterias do mundo
Série

Café New York 
Hungria – Budapeste

O Hotel New York Palace – de que faz parte o Café New York - 
foi construído no térreo em estilo eclético entre os anos de 1891 
e 1895. O Café, todavia, mantém a lendária denominação – New 
York Café – sendo um ponto de passagem obrigatório, uma lenda 
viva, que no início do século XX atraía a elite cultural da cidade.
O exterior do Café está adornado com estátuas de bronze, en-
quanto o interior impressiona pelo seu pé direito monumental, 
frescos e candelabros. Já as linhas modernas das mesas e sofás 
são parte de um primoroso contraste.
O local, que foi sagrado para os artistas do início do século XX, man-
tem um interior deslumbrante com dourados, lâmpadas ornamentais 
pinturas no teto, em mistura com o mobiliária contemporâneo.

Na próxima edição, Café Florian, em Veneza, Itália.

O UCityGuides , um site mundialmente conhecido de turismo, divulgou o Top 10 de Cafés para conhecer no mundo. 
A partir desta edição, a Revista do Café divulgará a série publicada no site www.culturesantard.com , de autoria de 
Delza Dias Ferreira, detalhando cada uma das Cafeterias, suas peculiaridades e a localização.

O café, como bebida, surgiu pela primeira vez na Turquia em 1585, e atravessou suas fronteiras quando, em 1683, os turcos in-
vadiram Viena. Encontra-se outra referência histórica de que foi em Veneza que passou a ser vendido comercialmente a partir de 
1638. De qualquer forma, foi no século XVIII que as casas de café começaram a surgir pela cidade e, depois, por toda a Europa.
Todavia, somente em fins do século XIX e começo do XX, que os Cafés europeus tornaram-se pontos de encontro preferidos 
pelos intelectuais, época em que a ornamentação desses “hangouts” passaram a ter características de instituições culturais e de-
coração semelhantes a interiores palacianos.

Cr
éd

it
o

s:
 f

o
to

s 
d

is
po

n
ib

il
iz

ad
as

 n
a 

in
te

rn
et

Fachada do Hotel New York Palace


