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УВОД
Угоститељски објекат, кроз векове је мењао називе, па су се тако користили називи:
караван - сарај, хан, механа, мејана, биртија, гостионица, кавана, бирцуз, ресторан, бистро,
бифе, ресторан.
Ресторани су једни од пружаоца гастрономских услуга. У њима се пружа услуга хране
и пића, која чини саставни део сваког боравка ван места становања.
Приликом путовања туриста, и посете одређених туристичких дестинација, већина њих
обично размишља о традиционалној кухињи дестинација, као и информацијама где могу
пробати та традиционална јела. Који су ресторани најбољи на одређеној дестинацији, или
где су јела најјефтинија, а квалитетна.
Унапређење културе исхране, и познавања вештина припремања хране кроз историју,
било је уско повезано са религијом из које у гастрономију долази начин припреме јела у
време поста, припремање хране за празнике, неконзумирање оређених намирница и
слично. Сматра се да редослед послуживања хране и пића има корене у појединим
религијским ритуалима, али такво разумевање гастрономије треба посматрати искључиво
из угла придавања значаја храни и гастрономији уопште.
Врхунска услуга и укусна јела су два главна адута која утичу на добру посећеност неког
ресторана.
Сваки народ има своју специфичну кухињу, и националне специјалитете по којима се у
свету препознаје. Тако на пример, када се помене пекиншка патка, сви прво помисле на
Кину, када се прича о гиросу, главна асоцијација је Грчка, док су пица и паста нека од
најпрепознатљивијих јела Италије.
Поред тога што се у оквиру њих, стално нешто експериментише, и ново спрема у
кухињама светских кувара, на најчуднијим могућим локацијама се отварају ресторани, на
пример, у ваздуху, у пећини, на самом врху планине, испод земље, у леду. Необично и
несвакидашње уређивање ентеријера је, такође, пресудно зашто се поједини ресторани
виде и доживљавају као чудни. Зато, постоје ресторани које ће туристи пожелети да
посете само из једног разлога, зато што су чудни.
У наредном тексту, биће приказани најнеобичнији ресторани, њихови специјалитети, и
туристичке дестинације, које су по њима познате, и које људи радо посећују. Не каже се за
џабе да је храна искуство које спаја људе и културе.
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