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O GRILL MEDITERRÂNEO LA SAVINA ABRE 

NO MONDRIAN SOUTH BEACH 

Novo restaurante Mediterrâneo do Morgans Hotel Group 
traz um sabor da Costa espanhola para Biscayne Bay 

 

 
Miami Beach, Florida (fevereiro 2015) - A temporada começa a aquecer na Flórida, e o Morgans 

Hotel Group Co. lançou um novo restaurante de 140 lugares, La Savina Mediterranean Grill no 

Mondrian South Beach. Inspirado pela ilha de Formentera, Espanha, La Savina traz o espírito livre, 

sensibilidade e generosidade da boêmia culinária das Ilhas Baleares para South Beach. O novo 

restaurante dispõe de uma equipe de culinária premiada liderada pelo Chefe Corporativo Tien Ho 

(Momofuku, Best New Chef Food & Wine). A equipe de La Savina tem perfeitamente capturado e 

transportado os sabores naturais e abundantes encontradas na costa do Mediterrâneo para Biscayne 

Bay. Provocando o espírito destas ilhas mágicas, La Savina oferece uma mistura simples de crudos 

frescos, carnes e peixes grelhados, charcuteries artesanais e os melhores legumes sazonais no sul 

da Flórida, servido ao lado de vista inigualável no Mondrian de Biscayne Bay.  

 
 

A cozinha mediterrânea do La Savina é especializada em carnes grelhadas simples e altamente 

saborosas e peixes preparados no estilo clássico "a la parilla" que é a base da cozinha mediterrânica 

costeira. O Chefe Ho pretende que os hóspedes compartilhem suas refeições e experiências "no estilo 

das famílias do Mediterrâneo, que socializam por horas as mais belas refeições com ingredientes 

sazonais e incrivelmente frescos." As opções marcantes incluem Hamachi com pimenta Serrano, 

cebola crispy, chalota e limão, Atum com romesco e coentro; Vieiras com yuzu, jimaca e azeda; e a 

Salada Caranguejo com espelette, grapefruit e azeite de oliva espanhol. Outros itens do menu incluem 

a Roasted Carrot Salad com feta, pimentas, tomates e vinagrete de pistache; Grilled Romaine 

Wedge com ovos escalfados, pecorino e vinagrete assado de alho; Valencia Rice com couve refogada 

e tomate levemente assado; e 24-ounce Niman Ranch Grass-Fed Ribeye  

ou Whole Florida Yellowtail Snapper Florida savelhas, "a la parilla" com limão grelhado e salsa 

verde.  

 

Casando perfeitamente o restaurante e a sua configuração, o time de design de Tony Machado e 
Devinn Bruce do Morgans Hotel Group foram inspirados pelos interiores do estilo relaxante das casas 
de praia de Formentera. O restaurante de área fechada e ao ar livre impulsiona um jardim com vista 
para Biscayne Bay com várias opções de lugares cheios de plantadores de grandes dimensões, 
abajures de vime, mesas Beachwood e iluminação de lanterna.  A sala de jantar no interior traz a 
energia Beachwood e o  boêmio interior com paredes de concreto colorido e madeira recuperada por 
todo o espaço. 
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O menu de bebidas de La Savina oferece uma ampla seleção de vinhos do Mediterrâneo e cocktails 

para todos os paladares e preços. A lista de cocktail é ancorada por uma seleção rotativa de cocktails 

frescos do mercado, incluindo Roasted Rosemary Old Fashioned feito com Old Foster, Rosemary, 

& laranja bitters e o Avenue West feito com rum Bacardi, morango, canela, Falernum, e limão. A lista 

completa da cervejas inclui cervejas americanas de Nova Iorque, cervejarias locais e cervejas 

artesanais europeias servidas em suma, refrigerados copos de cerveja de estilo mediterrânico 

conhecidos como Cañas. Além disso, o vinho de La Savina tinto e branco está disponível a copo ou 

garrafa. A assinatura "Savina Sangrias" são oferecidas em sabores como Rosemary Pear, Ginger 

Abacaxi, e Hibiscus-Lemon. 

 

Localizado perto da entrada de La Savina está o Café Savina. Aberto para café da manhã, almoço e 

cocktails, Café Savina é uma inspiração mediterrânica, café e bar de vinhos orientados para o 

mercado. Café Savina é o lugar perfeito para um café e croissant de manhã ou um cocktail com alguns 

produtos de charcutaria, à noite. Café Savina apresenta fresco pressionados sucos orgânicos por 

OnJuice ™, cafés de origem única e expressos de La Colombe e uma seleção de bolos e itens de café 

da manhã, como aveia, granola e sanduíches de ovo orgânicos. Para o almoço, Café Savina oferece 

uma seleção de saladas e sanduíches frescos para os hóspedes, moradores e vizinhos para desfrutar 

em um ambiente casual. Quando o sol se põe, Café Savina se transforma em um bar de tapas 

semelhantes aos de Barcelona, com uma seleção de tapas, incluindo charcuteries artesanais e queijos, 

além de uma grande variedade de vinhos espanhóis, cervejas e coquetéis. Café Savina é o lugar 

perfeito para relaxar, recarregar ou encontrar-se com os amigos, seja como um hóspede do hotel ou 

um local de South Beach. 

 

"Morgans Hotel Group está animado em trazer a energia mágica e gastronomia de Formentera para o 

Mondrian South Beach", diz Alan Phillips, CMO do Morgans Hotel Group. "La Savina foi concebido 

para atender a comunidade de Miami Beach local, bem como os nossos hóspedes e moradores.; 

estabelecer um santuário para a comunidade criativa e continuando a tradição de oferecer 

experiências Morgans de classe mundial. " 

 

Conhecida por seus almoços e surpreendente  brunches que terminam com pôr do sol mais 

deslumbrantes de Miami e jantares românticos à beira da baía, La Savina traz um sabor mágico do 

Mar Mediterrâneo para Miami. 

 

O Mediterrâneo La Savina Café & Grill, no Mondrian South Beach está localizado na 1100 West Ave. 

Para mais informações, por favor visite lasavinamiami.com 

 

Sobre Morgans Hotel Group 

 

Morgans Hotel Group Co. (NASDAQ: MHGC) é amplamente creditado como o criador do primeiro hotel 

"boutique” e um líder contínuo do setor boutique na indústria hoteleira. Morgans Hotel Group opera 

Delano em South Beach, Mondrian, em Los Angeles, New York, South Beach e Londres, Hudson em 

Nova York e sob o guarda chuva Morgans Original, o Morgans e Royalton, em Nova York, Clift em San 

Francisco, Shore Club, em South Beach, Sanderson e St Martins Lane em Londres. Morgans Hotel 

Group tem interesses de propriedade ou possui vários desses hotéis. Morgans Hotel Group também 

licencia um Delano em Las Vegas e tem um acordo de franquia para 10 Karakoy, um Morgans Original 

em Istambul, Turquia. Morgans Hotel Group tem outros hotéis em vários estágios de desenvolvimento 

a ser operado sob gestão ou contrato de franquia, incluindo uma propriedade Mondrian em Doha, no 

Qatar. Para obter mais informações, visite www.morganshotelgroup.com. 


