
Punt de trobada ’glocal’
EL SOFISTICAT BAR VERAZ COMBINA AMBIENT INTERNACIONAL AMB UNA GASTRONOMIA LOCAL

ANNA TORRENTS

Les fotografies de Colita, Xa-
vier Miserachs, Joana Biarn6s
i Oriol Maspons ens criden de
seguida l’atenci6 quan entrem
en aquest elegant restaurant
de l’hotel The Barcelona Edi-
tion. Tot i que podrlem estar
en una sala de Nova York o
Singapur, l’aposta fotogr~-
fica reafirma l’interbs pel ta-
lent local. A1 cap i a la fi, rere el
projecte hi ha Ian Schrager,
creador no nom6s de l’Stu-
dio 54 (juntament amb Steve
Rubell), sin6 tamb6 del con-
cepte de boutique hotel, que t6
molt clar que aquests establi-
ments han de ser un espai de
trobada entre els d’aqul i els
d’all~. Tamb6 pel que fa a la
gastronomia.

En mans de nbmades
Potser per aix6 van fitxar dos
grans n6mades perqu~ es fes-
sin c~rrec del restaurant de
l’hotel, el Bar Veraz. Funda-
dors del moviment Cooking
In Motion, que ha portat ex-
peri~ncies pop-up a ciutats de
tot el m6n, Sebastian Mazzola
i Sussie Villarico s6n una pa-
tella d’aventurers gastron6-
mics que es van con~ixer tre-
ballant a141° d’Albert Adri~.
Diversos viatges i estades al
Jap6 i al Perd desprds, van de-
cidir tornar a la capital cata-
lana per dissenyar el mend i

La pizza a I’estil rom~ de patata, olivada i formatge fumat.

Mazzola i Villarico al Cabaret de I’hotel, on tambd es poden tastar les seves especialitats. FOTOS: ENRIQUE MARCOS

els maridatges -atenci6 ales
propostes de sake, que Vi-
llarico n’ds experta- del Bar
Veraz. Un local molt acollidor
que t6 la particularitat de can-
viar segons l’hora de la visita:
de dia, els grans finestrals a
peu de carrer ens contagien de
l’activitat non-stop del centre;
de nit, es transforma en un
rac6 intim d’esperit romantic,
amb llums t~nues queens con-
viden a la proximitat.

Tora mediterranis
A la carta hi ha una aposta
per la cuina mediterr/~nia
i especialment per les refe-
r~ncies catalanes i italianes.
Entre els entrants, destaca la
deliciosa colittor fregida amb
romesco, un contrast crui-
xent i ple de sabor, aim com
el monlato rostlt amb feta
i avellanes torrades, un mix
perfecte per afrontar l’hivern
amb forces. Tot un classic, la
burrata es complementa amb
trossos de poma envinagrada
i tom~quets organics, pro-
vinents, com molts dels ingre-
dients del restaurant, del vel
Mercat de Santa Caterina.

Entre les especialitats del
forn, destaca la rectangu-
lar i esponjosa pizza a l’estil
rom~, m6s fina i cruixent
que la napolitana, que es ca-
racteritza per tenir les vores
cremades i gaireb6 sense
crosta. Per la seva banda,
l’hamburguesa Veraz com-
bina carn de bovl org~nica
amb una maionesa trufada.

Si voleu una experi~n-
cia m6s local, no us perdeu
el fricand6 amb carxofa de
Jerusalem, l’assortiment de

formatges catalans amb pa
torrat Carasau o el pollastre
de corral arab pur~ d’api.

La passi6 per la tempo-
rada tambd est~ present ales
postres, corn demostra el put6
de moniato amb gelat de re-
gal~ssia i llavors de carbassa
carameHitzades, que treu el
protagonisme a altres postres
cl~ssiques. Tamb6 signe de la
casa s6n el pl/~tan rostit arab
pa de pessic i gelat de iogurt i
el fondant de xocolata amb
gelat de lava tonka.

Ara, a m~s, podreu tastar
alguns d’aquests plats al nou
menfi lunch break, que inclou
una opci6 de pasta artesana,
cam o peix arab guarnici6 o
b6 una pizza romana, que es
pot demanar en versi6 cl~ssica
(margarita) o creativa, que
canvia cada dia.

BARVERAZ

THE BARCELONA EDITION. AV. DE
FRANCESC CAMBO, 14. TEL.: 936 263
330. METRO: JAUME 1 (L4). HORARI:
DE DL. A DG., DE 7A OOH. PREU MITJ~,
CARTA: 35g. MENO ’LUNCH BREAK’, DE
DL. ADV., DE 13 A 15.30H. PREU: ~.8g.
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