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EMPERIO ARMAnI İstAnbul’un bAş şEfİ 
MOREnO POlvERİnİ, İstAnbul’un Ruhunu 
MARKAnIn stİl vE tAsARIMInA yAnsItAn 
lEzzEtlER hAzIRlIyOR.
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Moreno Polverini, the executive chef of 
eMPerio ArMAni istAnbul, PrePAres delicAcies 
which reflect the soul of istAnbul to the 
style And design of the brAnd.
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Sizin mutfağınızın kuralları var mı?
Mutfakta birçok insanla birlikte çalışıyorsunuz. İlk 
kural tabii ki insanların birbirine saygı göstermesidir. 
Ayrıca yaptıkları işe konsantre olmaları gerekiyor. 
Gülüp eğlendiğimiz zamanlar da var, herkesin dikkatli 
bir şekilde işine odaklanması gerektiği zamanlar 
da... Günün sonunda, harika yemekler sunmak için 
çalışıyoruz. Bu sebeple hatalara yer veremeyiz. Eğer 
birbirinize saygı gösterirseniz zevkle çalışırsınız, zevkle 
çalışırsanız yaptığınız işten keyif alır ve güzel yemekler 
pişirirsiniz. Sonrasında konuklarınız mutlu olursa siz de 
mutlu olursunuz.

Menünüz ne sıklıkla değişiyor? Mevsimler önemli 
mi?
Mevsimlere ayak uydurmak çok önemli. Ama biz iki 
ayda bir menünün yüzde 20’sini değiştiriyoruz. Daima 
mevsim ürünleri kullanıyoruz. Bir ürünün temini 
mümkün olmadığında menüde değişikliğe gidiyor ve o 
sezonunun ürünlerine öncelik veriyoruz. Yani menümüz 
her zaman taze ve güncel. Konuklarımız her defasında 
yeni lezzetlerle karşılaşıyor.

Armani ruhunu İstanbul’a nasıl yansıtıyorsunuz?
Bu restorana ilk katıldığımda Giorgio Armani ismini 
tabii ki duymuştum ve tanıyordum. Klasik İtalyan 

Do you have rules in the kitchen? 
You are working with a lot people in the kitchen, so 
I can say that the first rule is respect for each other. 
then they need to concentrate on what they are 
doing. there is a time to have a joke and a laugh, 
and there is a time for everyone to be attentive, 
because at the end of the day we are working 
to prepare great food. We cannot afford to do 
mistakes. When you respect each other you work 
with pleasure, and if you work with pleasure you 
enjoy and cook very nice food. then the guests are 
happy, and we are all happy. 

Do you cook according to the seasons? 
Seasonality is very important. We change 20% 
of the menu every two months; we always use 
seasonal ingredients. as soon as one ingredient 
is not available any more, we are ready to change 
the menu and put the next one. So our menu is 
always fresh and updated. Guests can always find 
something new to eat.

How do you reflect the soul of Armani in Istanbul?
When I first joined this restaurant I already knew the 
name, Giorgio armani. He is transmitting classical 
Italian culture in a very elegant way. We do the same 

kültürünü oldukça şık ve zarif bir şekilde konuklarına 
sunuyor. Biz de burada klasik İtalyan yemekleri 
pişiriyor; bunları modern ve şık bir şekilde sunuyoruz. 
Stil ve tasarım tüm Armani restoranlarında olduğu 
gibi burada da aynı ama İstanbul için bazı özel lezzetler 
hazırlıyoruz. Bunlardan biri de Maccheroncini di 
Campofilone allo Scoglio (Kabuklu deniz ürünleri ile 
hazırlanmış makarna). Bu makarnayı burada yapmak 
için Milano’dan onay almam gerekti çünkü şehirlere 
özel lezzetler sunmak merkezin onayını gerektiriyor. 
Bu makarnayı özellikle istedim. Ege Bölgesi’nden 
gelen taze malzemelere ve özellikle deniz ürünlerine 
bayılıyorum. 

Armani İstanbul müşterilerinin damak tadı nasıl?
Türkiye bir et ülkesi olduğu için müşterilerin yüzde 70’i 
et yemeyi tercih ediyor. Menüde en çok tercih edilen 
ana yemek Beef Carpaccio. Bunun yanında Risotto 
Porcini de oldukça popüler. 

Lüks yemeği nasıl tanımlarsınız? 
Armani gibi bir restoranda yemek yemek tabii ki 
lüks. Ama size özel hoş bir ortamda yemek yapmak 
ve pişirdiğiniz enfes yemeklerle arkadaşlarınızı mest 
etmek paha biçilemez. Benim için lüks yemek budur. 
Arkadaşlarım için yemek yapmayı, özellikle evde 
yemek pişirmeyi çok seviyorum. Markete gidip ürünleri 
tezgahta görmekten, istediğim ürünü seçmekten 
ve evde dilediğim gibi yemek pişirip insanları mutlu 
etmekten hoşlanıyorum. Benim lüks anlayışım bu. 
Ayrıca en sevdiğim hobim.
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thing here. We are cooking classical Italian food, and 
we present it in a modern and elegant way. the style 
and design is the same but we do some special food 
just for Istanbul. One example is the special pasta 
Maccheroncini di Campofilone allo Scoglio (Shelled 
Sea Food). I especially asked the Milano restaurant 
to let me use this pasta here because we need 
certain permissions when we cook special dishes for 
special locations. My favorite food is coming from 
the aegean side because it is fresher and mostly 
using fish and fresh ingredients. 

What kind of tastes do the customers of Armani 
Restaurant Istanbul have?
turkey is a country of meat eaters, and 70% prefer 
meat. beef Carpaccio is the favoured menu option. 
However, risotto with porcini is also amazingly 
popular. 

Can you define your luxury meal? 
Of course, having a meal in a restaurant like armani 
is a luxury. but cooking in a very nice and exclusive 
environment and entertaining some friends with 
specific great ingredients is priceless. that’s what 
I call a luxury meal. I love to cook for my friends; I 
love to cook at home. I like to go to the market, see 
the products on the shelf and choose whatever I like 
and go home and enjoy dinner together. that is my 
favorite pastime and my luxury.


