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|N CONTINUAREA PERIPLULUI nostru
londonez, ne oprim pu]in, dar nu mai
departe de una din str`zile care pleac`
din Pia]a Doroban]i din Bucure[ti, la
The London Street Bistro, pentru a
gusta un meniu must-have al oric`rui
true brit, \ntr-o atmosfer` shabby chic,
cu mult ro[u [i alb al`turi de accente de
albastru [i de british racing green (acel
verde \nchis ales, \n 1902, pentru a
desemna ma[inile Regatului Unit participante la cursele de automobilism).
Owner [i Chef: Rachel Sargent, www.thelondonstreetatelier.com

Rachel Sargent [i-a \nceput cariera \n domeniul finan]elor dar a avut, \nc` din copil`rie, un apetit pentru
gusturi noi [i re]ete locale, fie ele din Anglia sau Fran]a
(loc \n care familia \[i petrecea vacan]ele), din Spania
sau Turcia. Astfel \ncât, \ntr-un anumit context, \n care
job-ul o adusese deja \n Bucure[ti, a renun]at la domeniul consultan]ei financiare pentru a crea London
Street Bistro ([i, de asemenea, London Street Atelier,
spa]iu aflat la etajul vilei \n care se afl` bistroul [i dedicat evenimentelor culinare), cu un meniu true brit [i,
mai ales, integral preparat \n cas`, cu aten]ie acordat`
tuturor etapelor „[i f`r` shortcut-uri, adic` ceea ce se
nume[te, \n general,slow food: avem propriile lichioruri
[i digestive; noi facem \nghe]ata, sorbeturile, pâinea
bio, deserturile, gemurile, sosurile, chutney-urile”,
spune Rachel. Ingredientele folosite sunt, \ns`, exclusiv
locale: „ca orice fost imperiu, britanicii colec]ioneaz`
ingrediente [i condimente din \ntreaga lume. A[a c`
noi punem ca[cavalul vostru afumat \n burgeri, magiunul de prune \n carnea tocat` [i Feteasca Neagr` \n
cârna]i.” Meniul este unul sezonier pentru c` „mare
parte a magiei mânc`rii const` \n sezonalitate: gustul
de prim`var` al c`p[unilor sau cel dulce al ro[iei coapte, de august, motiv pentru care avem selec]ii speciale
pentru fiecare sezon”). London Street Bistro are, ca logo, un bulldog englez (una din mascotele na]ionale ale
Marii Britanii). De altfel, stilul de design specific, la fel
ca [i umorul, se reg`sesc pretutindeni \n detalii: tapi]erie din creton, o canapea pub style, c`ni de ceai cu
teme clasice, afi[e cu imagini iconice (Beatles, James
Bond, Buckingham Palace sau seria Keep Calm) al`turi
de serii de citate (din Shakespeare [i din cântece [i imnuri patriotice) care decoreaz` oglinda dining-ului.
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Tart` cu l`mâie [i ca[ cu
lev`n]ic`, fulgi de bezea [i
acadea \nghe]at` din vanilie,
toate preparate \n cas`

English Breakfast (o tradi]ie care
dateaz` din epoca victorian`) cu cârna]i
Lincolnshire, chutney [i bacon - toate
f`cute \n cas` - ou` bio, fasole, ciuperci
umplute, ro[ie la gr`tar [i pâine toast,
f`cut`, de asemenea, \n cas` (aluatul
con]ine [i un strop de bere)

Pui Tikka Masala (o re]et` ale c`rei origini sunt presupuse a fi \ntr-un
restaurant indian din Londra) servit cu orez basmati al`turi de dou`
sosuri: chutney de mango [i raita (un mix de iaurt cu ierburi
aromatice [i legume [i fructe crude, tocate fin)
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