
Cumpără pentru acasă, dacă vrei un decor à la Mara Mura

Află adresele magazinelor la paginile 108-110.

Față de pernă din 
bumbac, brand 
Clayre & Eef.
 L 50 x l 50 cm 

139,41 lei  
Yankee Land
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Set Perfect Rose, 

format din ceainic, 
ceașcă și farfurie, 

realizate din 
porțelan englezesc.

99 lei  
www.nobilacasa.ro

Într-o zi toridă am descoperit pe cocheta 
stradă din spatele Ateneului un loc care 
m-a frapat de la prima vedere. Fațada 
armonioasă, terasa cochetă, vitrina artistic 
gândită, care spunea o poveste  
de sezon – toate m-au convins să trec 
pragul cofetăriei Mara Mura. Pe lângă 
decorul stylish, cu detalii rafinate, m-au 
întâmpinat zâmbete sincere, care  
m-au făcut să mă simt în doar câteva 
minute ca acasă. Nu am rezistat tentației 
și m-am delectat cu prăjituri, mai ales 
când am aflat că toate sunt din ingrediente 
naturale, preparate homemade. Odată 

Farmec și armonie
Este o mândrie pentru orice 
capitală europeană să găzduiască 
o astfel de locație specială. Mara 
Mura se află pe strada Benjamin 
Franklin nr. 5. Este un spațiu 
complex, căci, pe lângă momentele 
savuroase de aici, poți organiza 
diverse evenimente, dar poți face 
și comenzi pentru acasă (tel.: 
0757.083.349). Lista cu prăjituri o 
găsești pe www.maramura.ro, dar 
vei fi surprins mereu cu preparate 
noi și delicioase.

Covor din 
poliester, 

din colecția  
Cacharel 

Leonardo.
  L 235 x 
l 160 cm 
1.050 lei 

Biokarpet

Set măsuțe 
din lemn de 
brad vopsit.
 L 34/49/64 x  
l 40/40/40 x  

h 39/50/60 cm 
Începând cu 
334 lei/set  
Szel Mob

UN LOC DE VIS CU ȘARM ELEGANT 

ce ai trecut pragul acestui loc special, se 
produce o adevărată minune, în sensul că 
devii oaspete fidel. Nu doar preparatele 
savuroase sunt „vinovate“ de acest lucru, 
dar și ambientul shabby chic, conturat cu 
delicatețe de designerul Alina Alexe (e-mail: 
alina_nacu@yahoo.com). Mobilierul elegant 
este realizat pe comandă la Casa Codex, 
iar scaunele personalizate sunt opera 
thecraftLAB by Irina Neacșu. Amenajarea 
a decurs lin, toată echipa fiind implicată 
în conturarea decorului. Aprecierea pe 
care au dat-o fiecărui detaliu se simte și 
se vede, căci conceptul este unul unitar și 
ireproșabil realizat.
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