
When it comes to gastronomy Spain is one of 
the countries that has made its mark not just 
on Europe, but on the entire world. World-
famous chefs like Juan Mari Arzak, Ferran 
Adrià and the Roca Brothers are just a few of 
the names who have brought Spanish cuisine 
to the attention of the world of gastronomy by 
adding their own spice to traditional restaurant 
recipes. One of the most famous names in 
a country rich in history is the Restaurante 
Sobrino de Botín, located in Madrid, the capital 
of this fiery Mediterranean country. According 
to the Guinness Book of World Records, it’s the 
oldest restaurant in the world. 

The Botín Story
Sobrino de Botín is located on Calle de 
Cuchilleros, the street behind the Plaza Mayor, 
one of the city’s main tourist plazas. The 
restaurant has been operating continuously 
ever since it first opened its doors in 1725 
under the name of “Casa Botín”, after its 
founder, the Frenchman Jean Botín. When 
Jean Botín passed away, the restaurant passed 
to his nephew, who changed the name to 
“Sobrino de Botín” – a reference to “sobrino”, 
the Spanish word for “nephew”. In 1930, 
management of the restaurant was turned over 
to the González family, who have preserved the 
historic look, service and cuisine up until today. 
Antonio González, part of the third generation 
managing the restaurant, had this to say about 
the restaurant’s past and present: “My family 
has managed this restaurant for 87 years. I’m 
of the third generation, and my son, who has 
started to work along with me, is the fourth 
generation.

İspanya, gastronomi söz konusu olduğunda 
yalnızca Avrupa’da değil tüm dünyada fark 
yaratan ülkelerden biri. Juan Mari Arzak, 
Ferran Adrià ve Roca Brothers gibi dünyaca 
ünlü şefler ise, restoranlarında geleneksel 
tarifleri kendi çeşnileriyle harmanlayarak 
İspanyol mutfağının gastronomi dünyasındaki 
iddiasını devam ettiren isimlerden birkaçı. 
Tarih kokulu bu ülkenin en meşhur 
adreslerinden biri de; Restaurante Sobrino de 
Botín. Guinness Rekorlar Kitabı’na göre, hâlâ 
faaliyetini sürdüren dünyanın en eski restoranı 
Botín, bu sımsıcak Akdeniz ülkesinin başkenti 
Madrid’de yer alıyor. 

Botín’in Hikâyesi
Kapılarını 1725 yılında açan ve o günden beri 
kesintisiz bir şekilde hizmetini sürdüren 
restoran, ilk olarak Jean Botín adında bir 
Fransız tarafından “Casa Botín” adıyla hayata 
geçiriliyor. Jean Botín vefat ettikten sonra 
yerine yeğeni geçiyor. Restoranın ismini 
de, İspanyolcada “yeğen” anlamına gelen 
“Sobrino” kelimesine atıfla “Sobrino de 
Botín” olarak değiştiriyor. Kentin en turistik 
meydanlarından biri olan Plaza Mayor’un arka 
caddesi Calle de Cuchilleros’ta yer alan Botín, 
1930 yılında González Ailesi’nin işletmesine 
devrediliyor ve dört kuşak boyunca tarihi 
görünümü, hizmeti ve mutfağı korunarak 
günümüze kadar  ulaşıyor. Restoranın 
üçüncü kuşak yöneticilerinden Antonio 
González, restoranın bugününü ve dününü 
sorduğumuzda şöyle diyor: “Ailem tam 87 
yıldır bu restoranı yönetiyor, ben üçüncü 
kuşağım ve oğlum da dördüncü kuşak olarak 
burada bizlerle çalışmaya başladı. 

LEZZETIN
BILINEN 
“ILK” ADRESI

BOTIN

Madrid’in kalbinde yaklaşık 300 yıldır aralıksız hizmet veren bir restoran… 
Gelin, Restaurante Sobrino de Botín ’de zamanda bir yolculuğa çıkalım. Hem 
restoranın hem de dört kuşak boyunca restoranı işletmeye devam eden 
González Ailesi’nden Antonio González’in bize anlattıklarına kulak verelim. 

A restaurant in the heart of Madrid that’s been in business for close to 300 years... 
Let’s go ahead and take a trip back in time at Restaurante Sobrino de Botín. Take 
a moment to listen to what Antonio González has to tell us about the restaurant and 
about the González family that has been running it for four generations.

The “First” 
Name in 
Taste
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18’nci yüzyıl atmosferini geleneksel İspanyol 
yemekleriyle harmanlayarak sunmaya 
devam ediyoruz. Menümüzde zaman zaman 
küçük yenilikler yapsak da, her zaman klasik 
tarzımıza ve kişiliğimize sadık kalıyoruz.” 
Dışarıdan restorana baktığınızda tek katlı bir 
mekânmış gibi algılayabilirsiniz ancak aslında 
diplere saklanmış mahzeniyle birlikte Botín 
dört kattan oluşuyor. Geleneksel bir İspanyol 
tavernası atmosferini korumayı başarmış 
olan restoranda, her biri farklı şekilde dekore 
edilmiş üç yemek salonu bulunuyor: “Mahzen”, 
“Castilla”ve “Dördüncü Felipe”. En otantik 
salonu, yerin bir kat altına indiğiniz Mahzen; 
Madrid sokakları sıcaktan kavrulurken burada 
serin serin yemeğinizin tadını ve ortamın 
keyfini çıkarabilirsiniz. Buranın serinliği 
ve atmosferi, akıllara her ne kadar bizdeki 
Kapadokya mağaralarını getirse de Mahzen’de 
yemek, kesinlikle her yerde bulunamayacak 
türden, eşsiz bir deneyim!  

Geleneksel Lezzetler
Gelelim leziz mi leziz yemeklerine. Botín’in 
en meşhur tabaklarından biri, fırında pişirilen 
“Cordero” (kuzu). Otantik İspanyol usulleriyle 
pişirilen bu yemek, haşlanmış patates ile servis 
ediliyor. Antonio González, bu tür yemeklerin 
1725 yılından beri aynı odun fırınında 
pişirildiğini söylüyor. Ustalıkla hazırlanan 
bu ana yemeğin yanı sıra, “güveç” diye 
adlandırabileceğimiz “Callos”, soğuk domates 
çorbası olarak karşımıza çıkan “Gazpacho”, 
yumurtalı sarımsak çorbası, mürekkebiyle 
birlikte pişirilen mürekkep balığı ve çeşit çeşit 
atıştırmalık tapas’lar, Botín’de tadabileceğiniz 
diğer geleneksel İspanyol lezzetleri arasında 
yer alıyor.

We are continuing to present a blend of 
traditional Spanish cuisine in a 18th-century 
atmosphere. We may make a few small 
revisions to our menu from time to time, but 
we always remain true to our classical style 
and identity.”
From outside, the restaurant appears to be 
a single-story establishment, but in fact, 
counting the cellar hidden away in the depths, 
there are four floors to Botín. The restaurant 
has managed to preserve the atmosphere of 
a traditional Spanish tavern. It consists of 
three separate dining rooms – “The Cellar”, 
“Castilla” and “Phillip IV” – each with its own 
unique decor. The Cellar, which is the most 
authentic, is one-story below ground, so you 
can enjoy your meal and the atmosphere in a 
refreshingly cool environment while the rest 
of Madrid is roasting in the heat. The coolness 
and the atmosphere of the Cellar may be 
reminiscent of the caves of Cappadocia, 
but the meals here offer a unique type of 
experience you won’t find just anywhere! 
 
Traditional Dishes
And that brings us to Botín’s delightfully 
delicious dishes. The restaurant’s most 
famous is “Cordero”, roast lamb. The dish is 
cooked in traditional Spanish style and served 
with boiled potatoes. Antonio González says 
that these types of dishes have been cooked 
in the same oven since 1725. Among the other 
traditional Spanish dishes you can sample at 
Botín’s along with this masterfully prepared 
entrée are “callos”, a type of stew; “gazpacho”, 
a cold tomato soup; garlic soup thickened with 
eggs; squid cooked in its own ink; and a wide 
variety of the famous snacks called “tapas”. 
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Botín’de Geçmişe Yolculuk
Botín’in tek özelliği leziz yemekleri ve 
dünyadaki en eski restoran olması değil 
elbette. Ziyaretçileri, biriktirdiği hikâyeler 
ve konu olduğu kitaplar da bu restoranı eşsiz 
kılıyor. Ünlü İspanyol ressam Goya’nın (1746-
1828), 1765 yılında burada bulaşıkçı olarak 
çalıştığı söyleniyor. Dahası, ABD’li yazar 
Ernest Hemingway (1899-1961), Botín’in 
müdavimlerindenmiş. Hatta okuyanlar 
anımsayabilir; Hemingway, “Güneş de Doğar” 
(The Sun also Rises) kitabında, burada yediği 
bir öğle yemeğinden bahsediyor ve Botín’i 
“dünyanın en iyi restoranı” olarak betimliyor. 
Hemingway’in restoranın üst katında 
oturduğu masa hâlâ aynı yerinde duruyor.
Duvarlarını süsleyen asırlık seramikleri, 
ahşap merdivenleri, mahzen katında 
taşların yüzyıllardır aynı şekilde korunmuş 
olması, şüphesiz insanı geçmişe götürüyor. 
Hikâyelerini de dinleyince, insan “Kim bilir 
daha ne anılar gizli bu masalarda?” diye 
düşünmeden edemiyor. Kısacası, Botín’de bir 
yemek, yalnızca yediklerinizle sınırlı değil, 
aynı zamanda arkalarında ölümsüz eserler 
bırakmış sanatçıları anmak ve geçmişte kısa bir 
yolculuğa çıkmak demek… botin.es

A Trip Back in Time at Botín
Of course, Botín’s delicious food and status as 
the oldest restaurant in the world are not its 
only claim to fame. It’s also the visitors, their 
accumulated stories, and the place it has in 
literature that makes Botín so unique. Goya, the 
famous Spanish painter (1746-1828), is said to 
have worked here washing dishes in 1765, and 
the American author Ernest Hemingway (1899-
1961) was one of Botín’s regular customers. In 
fact, if you’ve read Hemingway’s novel, “The 
Sun Also Rises”, you might recall that in it he 
mentions one of his lunches at Botín’s, which he 
describes as “the best restaurant in the world”. 
The table Hemingway sat at on the restaurant’s 
top floor is still there today. There’s no question 
that the century-old ceramics decorating the 
walls, wooden staircases and stones in the cellar 
that have been preserved intact for hundreds of 
years will take you back into the past. Listening 
to their stories, it’s impossible not to wonder 
what other memories are hidden away in these 
tables. In short, a meal at Botín’s is not just a 
matter of the food you’re eating, it also involves 
remembering artists who left behind immortal 
works and taking a quick journey into the past... 
botin.es
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Hemingway 
Masası

Botín haftanın her günü öğlen saat 
13.00-16.00 ve akşamları 20.00’den 
gece yarısına dek açık. Gitmeden 
önce internet siteleri üzerinden 
rezervasyon yaptırmakta fayda 
var. Hemingway Masası için de 
haftalar öncesinden aramanız 
gerekiyor!

Hemingway’s Table
Botín’s is open every day of the 
week from 13.00-16.00 in the 
afternoon and from 20.00-
24.00 at night. It’s a good idea 
to visit their web site and make 
reservations before you go. If 
you want to sit at Hemingway’s 
table, you need to call weeks in 

advance!


