טיילור מייד  -המלצה

הטיילור מייד  -התגשמות כל חלומותינו במקום אחד .לא משנה כמה ננסה ,לא נצליח להעביר במספר מילים
מוגבל את רמת הסיפוק שלנו מאירוע החתונה שלנו בכללותו אבל ,ננסה בכל זאת.
את ההחלטה לערוך את החתונה שלנו בטיילור קיבלנו בערך במחצית השניה שנפגשנו לראשונה עם אורית,
מנהלת האירועים של הטיילור .הפגישה עצמה היתה בעקבות אין ספור המלצות מפה לאוזן וכן "מחקר" ממוחשב
שלנו בחיפוש אחר מקום ייחודי ובעל אופי לקיום האירוע שלנו ,שישקף את רצוננו באירוע "טיפה" אחר ויהווה
פתרון למיאוס שלנו מאירועי האולמות (ובכללם האוכל) הכה צפויים ,כבדים ושגרתיים לטעמנו.
אז ,אורית המדהימה (!) .מהר מאוד הבחנו שמדובר באשת מקצוע חדה ,תקתקנית וסופר מאורגנת ,שמבינה את
עולם האירועים על בוריו ומדברת בדיוק ב"שפה" שאליה כיוונו .אורית קלטה מהר מאוד את הסגנון אליו כיוונו
ובהתאם לכך ידעה להתאים כל פרט ופרט בתכנון האירוע כך שהכל ייצא לא פחות ממושלם .מעבר לכך ,מדובר
בנותנת שירות משכמה ומעלה .אורית ליוותה אותנו יד ביד בכל צעד וצעד ובזכותה כל תקופת התכנון היתה
עבורנו פשוט חוויה כיפית ,מצחיקה ונטולת דאגות (עד כמה שניתן ,בתור כלה) .נציין כי אנו טיפוסים די בררנים,
עם לא מעט דרישות וספקות ,אבל אורית היתה זמינה עבורנו בכל שאלה ובקשה (הזויה ככל שתהיה) ותמיד
הקפידה לתת מענה מקצועי ואנושי ולספק לנו (ולהורינו הלחוצים מאוד מכך שילדיהם אינם מתחתנים כמו "כולם")
תחושת בטחון ורוגע שאין לתאר.
ועכשיו ,המקום עצמו ..לא משנה איך נסתכל על זה ,הטיילור שונה מאוד ממרבית גני/אולמות האירועים בהם
נוהגים להתחתן וכאן לדעתנו בדיוק הייחודיות שלו .בין אם זה העיצוב היפייפה והמאוד מחושב שמשרה אווירה
קלילה ,צבעונית ומסקרנת ( "טוסקנה" ,לדברי אורחינו) ,בין אם זה כל צוות הטיילור שהיה עמנו ביום האירוע ונתן
לכל אורחינו (ובראש ובראשונה לנו) תחושה נוחה של "בית" ,והפגין שירות מקצועי ,קשוב ומהיר  -שכבר לא
נתקלים בו בימינו ,ובין אם זה האוכל שהינו סיפור בפני עצמו .האוכל היה פשוט תענוג ,ללקק את האצבעות.
מרשים באופן הצגתו ,טרי (כל מנה יוצאת איך שהיא "יורדת מהאש") ,איכותי ,וטעים בצורה יוצאת מן הכלל (מנות
שף לכל דבר ועניין) .בקיצור ,די רחוק מהאוכל אליו התרגלנו באירועים שכאלו .אה ,והקוקטיילים – מעבר לזה
שבר האלכוהול של המקום כולל סוגי אלכוהול רבים שאינם נכללים לרוב באירועים מסוג זה (ולו מאחר ומדובר
במקום שפועל כ -בר ,בין היתר) ,המקום גם מאופיין במבחר קוקטיילים מגוון וטעים בטירוף ,שפשוט עושה כיף
כבר מלהביט עליהם.
כמובן שחייב לציין לשבח את השף -בני (או איך שאורחינו קוראים לו" :האמן") ,שהיה לו חשוב באופן אישי לוודא
שהכל לטעמנו ואף ניגש למשפחותינו בתום מפגש הטעימות וכן באירוע עצמו לשם כך .גם כאן ,השירות פשוט
מנצח .לא פחות חשוב לציין שהאוכל לא הפסיק לצאת עד שאחרוני אורחינו כבר לא הצליחו לנשום (והכל בעידודה
של אורית ,שעברה מאורח לאורח ודירבנה לטעום הכל וכמה שיותר) .לא בכדי עד היום נושא האוכל נזכר ועולה
בכל מפגש משפחתי וחברי ואנשים לא מפסיקים להביע תדהמה מרמת השירות והאוכל.
בקיצור (או שלא .)...מומלץ מולץ מומלץ ! למי שמחפש מקום באמת מיוחד ושונה שיספק לאורחיכם חווית שירות
קולינרית יוצאת דופן ולכם תחושת "אופוריה" מתמשכת ,ללא דאגות ועם הרבה שמחה בלב וכיף א ד י ר ! ביום
המיוחד שלכם  .ללא ספק אחת ההחלטות הטובות שלנו ואחלה יריית פתיחה לסטאטוס החדש .נשמח להמליץ
באופן אישי לכל המעוניינים/מתלבטים!
אגם ואלעד 

