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

POESIA PORTENHA
BUENOS AIRES AINDA GUARDA EM RESTAURANTES ARRAIGADOS E
PEQUENAS LOJINHAS A SOFISTICAÇÃO ARISTOCRÁTICA DE OUTRORA

TEALOSOPHY.

por DANI HISPAGNOL E TATI SIMÕES

OLSEN

TEGUI

Perfeito para almoçar ou para um
jantar mais informal , o Olsen fica
em um antigo armazén decorado no
estilo anos sessenta. O lugar é moderno, iluminado e tem um pátio
delicioso. Para completar a cozinha é escandinava e o bar tem uma
grande variedade de vodkas.

Germán Martitegui comanda o imponente Casa Cruz, bem conhecido
pelos brasileiros, o Olsen e a agora
o Tegui. O bacana é que a cozinha
fica praticamente dentro do salão.
Germán oferece aqui uma cozinha
de autor, com possibilidade de
menu degustação e vista integral
para o movimento da cozinha.

Gorriti 5870
+ 54 11 4776-7677

Costa Rica, 5852
+54 11 5291-3333
www.tegui.com.ar

A loja de chás de Inés Berton está
quase escondida no final Galeria
Promenade, ao lado do Hotel Alvear, na Recoleta, bairro aristocrático.Latas de inusitadas
misturas criadas por Inés, considerada uma das maiores especialistas em chás no mundo,
preenchem toda pequena loja. A
cada lata aberta , um aroma especial. É possível comprar estojinhos com chás para dar de
presente ou levar para casa.
Galería Promenade – Av. Alvear,
1883 (L 37)
+54 11 4804-7020

MAINSIÓN VITRAUX
Para quem deseja desvendar o nostálgico e poético bairro de San Telmo a
melhor opção de hospedagem é de
lonje o Hotel Boutique Mansion Vitraux, de design moderno.
Cada quarto é decorado dentro de um
estilo, vale a pena escolher antes o que
mais combina com cada personalidade.
O restaurante tem uma boa carta de
vinhos, com uma mesa unitária,
super jovem. O Spa é bem montado e
a equipe muito atenciosa.
Carlos Calvo, 369
San Telmo
+54 11 4300-6886
www.mansionvitraux.com
PATAGÔNIA SUR
Sobo comando do famoso chef argentino Francis Malman ,o Patagônia fica no bairro La Boca.
O restô tem decoração bem rica,
de cores fortes, objetos e detalhes,
além de uma coleção de mais de
2000 livros de receita e uma ótima
carta de vinhos.
Rocha, 801, Esq. Pedro de Mendoza
+54 11 4303-5917
www.restaurantepatagoniasur.com

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