ﭘﯿﺘﺰا زﯾ زاگ ﺗﻬﺮان
اﻣﺮوزه ﻓﺴﺖﻓﻮدﻫﺎ ﯾ از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎٌ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﻗﺪم زدن در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﯾ ﺷﻬﺮ ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی از آنﻫﺎ را ﻣﺑﯿﻨﯿﺪ .ﯾ از ﻏﺬاﻫﺎی ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧ ﭘﺮوﭘﺎﻗﺮص در اﯾﻦ رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ،ﭘﯿﺘﺰاﺳﺖ .اﯾﻦ ﻏﺬا ﮐﻪ اواﯾﻞ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﮐﺶﻟﻘﻤﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ،ﮐﻢﮐﻢ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻔﺘﻪای ﯾ ﺑﺎر ﺟﺰء ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾ
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻢوﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺗﻬﺮاﻧ اﺳﺖ .اواﺳﻂ ﭘﺎﯾﯿﺰ  1395ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺘﺘﺎح رﺳﺘﻮراﻧ در ﺧﯿﺎﺑﺎن  35ﻣﺘﺮی ﺳﻌﺎدتآﺑﺎد ﺑﻪ ﻧﺎم
ﭘﯿﺘﺰا زﯾزاگ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺘﺰاﻫﺎ و ﻏﺬاﻫﺎی ﺧﻮﺷﻤﺰه ،ﺑﻪ ﯾ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ
رﺳﺘﻮرانﻫﺎ در ﺗﻬﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺻﻮﻓﭘﻮر ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﻣﺤﯿﻄ ﺳﺮﺷﺎر از
آراﻣﺶ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ رﺳﺘﻮران ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﮐﻮراﺳﯿﻮﻧ زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯿﺰ و ﺻﻨﺪﻟﻫﺎی ﺳﺎده اﻣﺎ زﯾﺒﺎی زﯾزاگ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻗﺮارﻫﺎی دوﺳﺘﺎﻧﻪ و دورﻫﻤﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻮادﮔ اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺳﺘﻮران در دو ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺠﺰا از ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮاﯾ ﻣﮐﻨﺪ .ﻓﻀﺎی ﭘﯿﺘﺰا زﯾزاگ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺣﺲ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄ رﺳﻤ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮﻋﺲ ،ﺟﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮم و ﺻﻤﯿﻤ ﺑﺮ اﯾﻦ رﺳﺘﻮران ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
از ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺬرﯾﻢ ،ﻣﻨﻮی ﭘﯿﺘﺰا زﯾزاگ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﭘﯿﺘﺰا ﺑﺎ ﻃﻌﻢﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ،ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﻫﺎی ﺳﺮد ،ﭘﯿﺶﻏﺬاﻫﺎ ،ﭘﺎﺳﺘﺎﻫﺎ،
ﺑﺮﮔﺮﻫﺎ ،ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻﻫﺎ و ﻏﺬاﻫﺎی اﯾﺮاﻧ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﻧﻮاع ﺳﺎﻻدﻫﺎی ﺧﻮﺷﻤﺰه ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ رﺳﺘﻮران ﺳﺮو ﻣﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎٌ از
ﭼﺸﯿﺪن ﻃﻌﻢ ﻋﺎﻟ ﺳﺎﻻد ﺳﺰار زﯾزاگ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﻏﺬای اﯾﻦ رﺳﺘﻮران ﭘﯿﺘﺰا ﭼﯿﻦ ﻻور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾ ﻃﺒﺦ ﻣﺷﻮد .ﭘﻨﻪ ﻣﺮغ ﺑﺎ ﺳﺲ ﺧﺎﻣﻪ و ﭘﻨﯿﺮ ﮔﺮﯾﻞ ﺷﺪه ،ﺑﺮﮔﺮ ﭘﯿﺎز ﺳﻮﺧﺎری و ﺳﺎﻻد ﻣﺨﺼﻮص
زﯾﺰاگ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻨﻮی اﯾﻦ رﺳﺘﻮران ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣروﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺘﺰاﻫﺎی زﯾزاگ ،در ﺳﻪ ﻃﻌﻢ و
ﺳﻪ ﺳﺒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮﮐﺪام را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺮاﺳﺖ ﺳﺎده ،ﮐﺮاﺳﺖ ﺳﻮﺳﯿﺲ ژاﭘﻨ و ﮐﺮاﺳﺖ ﻫﺎتداگ ﭘﻨﯿﺮی
ﺳﺮو ﮐﻨﯿﺪ .وﺟﻮد ﮐﺮاﺳﺖ در دﯾﺰاﯾﻦ ﭘﯿﺘﺰاﻫﺎی اﯾﻦ رﺳﺘﻮران ،آن را ﺑﻪ ﯾ از ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺴﺖﻓﻮدﻫﺎ در ﺗﻬﺮان و اﯾﺮان
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﮔﺎﻫ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﺑﯿﺮون از ﻣﻨﺰل ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﯾﻦ رﺳﺘﻮران ﺑﺎ ﺳﺮو دﻟﭽﺴﺐﺗﺮﯾﻦ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ.
ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ روز دلاﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎﯾ ﻫﻤﭽﻮن اﻣﻠﺖ اﯾﺮاﻧ ،اوت ﻣﯿﻞ ﻣﯿﻮه ،ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺳﻨﺘ اﯾﺮاﻧ و ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ اﻧﻠﯿﺴ
زﯾزاگ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎٌ ﺑﺎ ﯾﺑﺎر ﺳﺮ زدن ﺑﻪ اﯾﻦ رﺳﺘﻮران از ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ آن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
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