BARES: AVALIAÇÃO DO SERVIÇO
A Revista de Vinhos avalia mensalmente a qualidade da oferta e do serviço de bares.
A classificação, com parâmetros semelhantes aos usados na avaliação do serviço de vinhos
nos restaurantes, utiliza uma escala de zero a cinco valores.

COM O APOIO DE:

CAFÉ KLANDESTINO
Rua do Benformoso, 256, Mouraria, Lisboa
Segunda a quinta-feira, das 17h00 às 00h00; sexta-feira e sábado das 17h00 às
02h00; domingo, das 15h00 às 00h00.

Na Rua do Benformoso, bem perto do Largo do Intendente, este
bar destoa da tónica visual dos edifícios circundantes. Aberto há
pouco mais de três meses, a sua temática está construída sobre
o contrabando de café entre Portugal e Espanha nos anos 50. A
decoração e boa parte dos cocktails sustentam o mote. Carta de
bar ainda pequena. Percebe-se a criatividade e o enquadramento
contemporâneo dos bares speakeasy. O café é ingrediente de
boa parte dos cocktails, através de infusões, café em pó, grãos
de café, espumas, bitters caseiros, assim como a água perfumada
com o café que antecipa e prepara o palato para degustação dos
cocktails.
Os cocktails de autor são o must. Criatividade na apresentação, muita funcionalidade, riqueza e complexidade dos cocktails. Sente-se e aprecia-se a excelente técnica de execução. Bem
interessante a eficácia, sendo que o bom ritmo de serviço, apesar
da complexidade das bebidas, reflete “escola” de standards de
serviço, que por norma não abundam em projetos similares. Os
fundamentos trazidos de prestigiadas unidades hoteleiras e da
formação profissional fazem a diferença. Boa música, acolhimento muito simpático, informalidade controlada e sabedora.
Sente-se o entusiasmo da concretização de um sonho. Um novo
e seguro spot de qualidade para os apreciadores de cocktails.
Klandestino? Por agora...

VAPORE BAR
& LOUNGE
Av. Infante Dom Henrique 113, Ponta Delgada
Segunda a domingo, das 10h30 à 01h00.
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Instalado num dos mais emblemáticos hotéis de Ponta Delgada,
o Grande Hotel Açores Atlântico, bem defronte da marina, o Bar
Vapore tem a vista oceânica como pedra de toque. Este hotel,
recentemente remodelado, evoca o estilo europeu de “Grand
Hotel”. Localizado no piso térreo, com ambiente inspirado nas
viagens e estórias movidas a “vapor”, o bar recorda o imaginário
dos navios e paquetes do século XIX e XX. Muitos objetos desses
navios sustentam a alusão. A oferta é condizente e integrada
no conceito do hotel. A carta de bar oferece uma viagem pelos
séculos XIX e XX, com 13 cocktails alusivos a essas épocas. Cada
cocktail oferece uma alternativa à bebida de base, de acordo com
a preferência e gosto. Cocktails Signature completam a vertente
de mixologia. Boa oferta de gins, sendo que dois destes são
açorianos. Boa seleção de vinhos a copo e chás Gorreana.
Os cocktails provados mostraram boa construção de sabores,
equilíbrio entre as componentes de técnica e eficiência do
serviço. Boa apresentação dos cocktails, sóbria e sofisticada.
Serviço simpático, eficaz, cortês, de formalidade necessária, sem
pompa mas com equilíbrio entre o contemporâneo e o requinte
do clássico.

4,25
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