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TOP GOURMET
As colunistas Dani Hispagnol e Tati Simões
comandam a agência Gouté - Gourmet
Travel Experience

DAYLESFORD ORGANIC
Loja e spa, restaurante e escola de
comida orgânica. Uma bem-sucedida combinação de charme rural e
sofisticação urbana. Os três andares, com piso de mármore da Daylesford Pimlico Road, são o lugar
perfeito para se comprar um queijo
esférico ou fermento de sementes e
aproveitar para comer um prato delicioso na hora do almoço.

LONDRES DA GASTRONOMIA
CHEFS ESTRELADOS COMO DANIEL BOULUD E HESTON BLUMENTHAL, CASAS HYPADAS
E PRODUTOS PREMIUM REFORÇAM A VOCAÇÃO GOURMET DA CAPITAL INGLESA

SKETCH
O Sketch pertence a Mourad Mazouz, do Momo. É um complexo com
cinco estabelecimentos, cada um
com seu charme. Supermoderno e
ousado. O The Gallery estende suas
atividades depois do jantar, com um
DJ. O The Lecture room tem as paredes almofadadas com couro branco
e cada prato traz uma sensação
diferente. O The Glade é uma opção
mais informal e só abre para
o almoço.
9, Conuit Street, W1 Tel. +44 20
7659 4500 ou sketch.uk.com

HOTEL MANDARIN – BAR BOULUD E HESTON BLUMENTHAL
O Mandarin Oriental abriu, em
maio deste ano, o bar de Daniel
Boulud, um dos chefs mais famosos em NY. A novidade é que,
no final deste ano, inaugura
também o restaurante de Heston
Blumenthal, do Fat Duck, um

dos restaurantes mais premiados
do mundo.

44B, Pimlico Road, SW1
Tel. +44 20 7881 8060
ou daylesfordorganic.com

NOBU BERKELEY
O primeiro Nobu autônomo de Londres deixou para trás o Nobu do
hotel Metropolitan, como melhor
lugar para degustar bacalhau negro,
carro chefe do restaurante. Sua política de não fazer reservas permite

chegar ao restaurante a qualquer hora.
Mas vale saber que sempre haverá
alguma espera.
15, Berkeley Street London W1J Tel.
+44 20 7290 9222
ou noburestaurants.com

FORTNUM & MASON
Uma loja gourmet com os mais variados produtos de primeiríssima qualidade. O tapete vermelho e sua
decoração tradicional dão um ar de
realeza ao lugar. Você encontra
vinhos, condimentos exóticos, produtos frescos, chás, doces, queijos,
caviar. Produtos locais e do mundo.
Um paraíso gourmet.
181, Piccadilly, W1 Tel. +44 20
7734 8040 ou fortnumandmason.com

Mandarin Oriental Hyde Park,
66, Knightsbridge, W1 Tel.
+44 20 7201 3899
ou barboulud.com/
barbouludLondon

Gouté - Gourmet Travel Experience
www.goute.com.br
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