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A melhor balada

SkyBar das arábias
Decorada commóveis do suq
deMarrakech, noMarrocos, a
área externa do Shore Club é
um convite à fantasia. Ali, há
lugar para quem quer ser visto
e tambémpara quemquer
curtir a balada comdiscrição.

Acesso ao bar ao ar livre é li-
berado para não hóspedes

737 toda noite

Desdeodia14de
junho,aAmerican
Airlinestemvoodireto,
todasasnoites,de
ManausparaMiami.
Partindodacapitaldo
Amazonasàs23h50,
ovooéoperadopor
Boeings737-800.

Sala VIP +

O vooManaus/Miami dura 4 horas e 50minutos.
Nos EUA, por 50 dólares, é possível comprar passe de
umdia e curtir Internet, soft drinks e snacks de graça
no Admirals Club da American Airlines (terminal D).

Tour gastronômico >> Rede hoteleira passa longe do fast food

Hotéisboutique
eseusfantásticosrestaurantes

Fotos: Divulgação

p
ARUANABRIANEZI
aruana@acritica.com.br

V
ai viajar para os EUA
e pensou logo que as
refeições serãonos fa-
mosos — e às vezes

terríveis – fast foods? Hoje em
dia, só fica refém da comida
barata, rápida e pouco saudá-
vel quemquer. E omelhor: em
Miami, é possível manter o
componente “bompreço” des-
sa equação e curtir deliciosas
refeições em alguns dos luga-
resmais bonitos da cidade. Os
hotéis boutique, com ênfase
emelementos de arte e design
inigualável, são um convite
aos olhos e ao paladar.
Inauguradoemjaneirodes-

te ano, o restaurante Bianca fi-
ca em um dos endereços mais
icônicos da cidade, o hotel De-
lano (aquele que dizem que é
da Madonna, mas não, não é).
O chef Brian Massie comanda
a cozinha sete dias por sema-
na. Ali, é possível pedir pratos
que vão de 24 a 52 dólares, a
maioriade inspiração italiana.

JAPASEFRUTOSDOMAR
Também no Delano fica o res-
taurante japonês Umi Sushi &
Sake Bar. Com sushis e sashi-
misvariandode8a30dólares,
ograndeatrativodorestauran-
te é sua localização: o famoso
lobby do hotel. Dividido em
cinco ambientes, o lobby é re-
pletodeobrasdearte.
Na sala anterior ao Umi,

umsegredo: o ambiente foi de-
senhado para dar a sensação
de que estamos debaixo de
uma grande mesa, brincando
de se esconder. Basta obser-
var as quatro enormes pilas-
tras que circundam a sala e
olharpara cimapara entender
o espírito da brincadeira.
Outro famoso japonês de

Miami é o Nobu, localizado no
hotel butique Shore Club, ca-
pitaneadopelo chefNobuMat-
suhisa, que começou em ba-
resde sushi emTóquio e já tra-

balhou no Peru e na Argentina.
Ainda no Shore, funciona o Te-
razza, onde por 20 dólares você
come um dos melhores risotos
de frutos domar domundo (pra-
to bemservido).

MAGIADECASTELO
Excêntricos lustres de cristal e
sinos de ouro do designer Mar-
cel Wanders dão o tom da deco-
ração do recém inaugurado Ce-
viche/Raw Bar do restaurante
Asia de Cuba, no hotel Mon-
drian. Uma mesa comunitária
com 24 lugares reúne variados
grupos de clientes. O hotel foi
inspirado no castelo da Bela
Adormecida.
No Asia de Cuba, uma porção

generosadepaellacusta19dóla-
res (meia porção sai por 11) e,
por 52 dólares, é possível pedir
umdeliciosopeixepreparadona
folhadebananeira comshiitake,
cebolinha, gengibre e óleo de
gergelim. Não tem farinha, mas
juroquevocênãovaisentir falta.

Ida e volta

R$
1.172

Econômica
Pesquisa feita dia 18,
para viagem em agosto
No lançamento, a American
Airlines chegou a vender ida
e volta por US$ 299.
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GIROPELACIDADE

Confiraos
endereços
dostrêshotéis
visitados

Mondrian: 1100,West
Avenue

Delano: 1685, Collins
Avenue

Shore Club: 1901, Collins
Avenue

Delícias
geladas

Os drinques do Asia de
Cuba são osmais
diferentes de todos. Ali,
é possível tomar o
Cantaloupe Pisco Sour
(feito com pisco, limão
fresco, melão e ovos
brancos, custa 14 dólares). A
novidade do cardápio é o punch
deMelancia, feita com rum
branco, gengibre, licor, pom
syrup, frutas cítricas emelancia
fresca (custa 35 dólares e serve
até cinco pessoas)

Odeànatureza
O restaurante Biana é
expoente do

movimento Slow
Food, que usa
apenas

ingredientes orgânicos
e se preocupa em
melhorar omodo

como os alimentos são
produzidos e distribuídos. A
massa feita em casa com Trufas
Piedmonte frescas, raspadas,
servida num levemolho de
parmesão é o pratomais caro
do cardápio: 58 dólares.

Massasfrescas
Asmassas do Bianca são todas
frescas e caseiras. O prato de
macarrão à bolonhesa (acima),
sai por 29 dólares. O polvo
grelhado, por 26 dólares,
também é uma ótima pedida.

Detalhesdeluxo
Cada canto dos hotéis

boutique é pensado dentro do
conceito que dá “vida” aos
empreendimentos. No
Mondrian, inspirado na “Bela
Adormecida”,
a escada
flutante em
espiral (ao
lado) fez tanto
sucesso que
será repetida
no hotel de
mesmo nome
noMarrocos.

Poolparty
Obadalado hotel
Delano tem uma das

piscinasmais famosas de
Miami. Ali, acontecem
festas com até 12 horas de
duração (é a única ocasião
em que não hóspedes
podem frequentar a área).
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Itens

Registro
garantido
Detalhes são
segredo dos
hotéis boutique

Bossa nova
no ar
Música
brasileira
integra o set
list damúsica
ambiente dos
três hotéis

Preços
na net
Os cardápios
dos
restaurantes
citados nesta
reportagem
estão todos
na InternetSaladejantarprincipaldoBianca,noDelano.Restaurantetemquatroaéreaspararefeições,incluindoavaranda,nabeirano“jardimdasmaravilhas”

4

ÁreaexternadohotelMondriansegueainspiraçãode“contosdefadas”:muitascortinaseestofadosluxuosos.Aolado,nodetalhe,oUmiBar

MesadeprincesanoMondrian


