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La darrera taverna gurmet a arribar

HOFMANN S'UNEIX A LA MODA DE LES TAVERNES AMB UNA SUCULENTA PROPOSTA
GURMET

JORDI LUQUE

Hofmann obre una nova taverna prêt-à-porter.

El retorn a les tavernes és un viatge que s'està popularitzant més que el Camí de Santiago. Els primers a fer-lo van ser els gurmets amb
salacot, sempre darrere del que és autèntic. Després s'hi van afegir antics clients de restaurant gastronòmic, amb la cartera a règim per
la crisi. Finalment han estat els grans cuiners. En menys d'un any, Albert Adrià inaugura la Bodega 1900, els germans Simoes reinventen
la Taverna del Clínic i Carles Abellan crea la taverna de les tavernes: el Suculent. Ara és el torn de Mey Hofmann.

A l'escola, la pastisseria, la terrassa, l'escola i el gastronòmic que porten el seu segell, ara s'hi ha d'afegir la taverna. Li faltava aquesta
peça, una proposta gurmet de preu contingut que rescatés clients del restaurant mare i obrís les portes del seu univers gastronòmic a
nous comensals. Es tracta d'un Hofmann prêt-à-porter. Per uns trenta euros, aproximadament, un pot menjar a la taula de Mey Hofmann,
una oferta més que justa no tant per la complexitat dels plats (que no ho són gens) com per la qualitat i la tècnica. No hi vagis buscant
filigranes creatives; això ja ho cobreix el Hofmann de Granada del Penedès.

El menú pas a pas

Comencem amb un assortiment de fregits. Croqueta, bona, bunyol de bacallà, boníssim, i cromesqui de peus de porc una mena de
croqueta il·lustrada molt llaminera. Seguim amb unes carxofes, de cocció celestial, amb pernil; són just el que t'esperes quan llegeixes el
plat a la carta, però en versió virtuosa. Els passa el mateix a l'amanida de tomàquet i ventresca, respecte màxim al producte i cuina
desxifrable, i al pop amb patates confitades i maionesa de pebre vermell, una versió arrodonida del pop a feira. Tots els plats són
impecables i mostren una cuina tradicional i senzilla, però brodada i afinada. Continuem. Arriben els ous de periquita amb patates i
sobrassada. L'equip Hofmann sap domar i fer delicat un plat que hauria de ser contundent, cosa que es converteix en tot un encert i una
constant que es repetirà. Un dels millors plats és la cua de bou amb mongetes i ratafia, recepta clàssica i tavernària d'allò més. És un
d'aquells plats de glaça enganxosa, que deixa els llavis segellats quan precisament el que vols és obrir la boca per menjar-ne més.

Insaciable, continuo amb el capipota amb cigrons, la versió més etèria possible d'aquest plat precedit per la fama de caure com el plom.
És l'alquímia dels plats tradicionals alleugerits. Un encert per part dels cuiners que beneficia molt els clients i, encara més, el rendiment
laboral després de dinar. S'haurien de prohibir per decret les digestions pesades. Toca acabar la part salada. El punt final és la presa a la
brasa, una peça extraordinària que es cuina sobre la guspirejant graella heretada de l'antic Foc Ca la Nuri, que un cop havia ocupat
aquest local. La presentació de les postres és espectacular. Els detalls delaten l'origen pastisser de Mey Hofmann. Una caixa a tall
d'ofrena conté sis varietats de postres en got, des d'un cheescake a una crema de iuzu o un cafè irlandès que ajuda a acabar de perfilar
aquest dinar pantagruèlic. Durant tot l'àpat ens han acompanyat un Gregal, de Juvé i Camps, i un Viña Alberdi. També un servei
excel·lent. Tot amb el segell Hofmann, mestressa de l'última taverna a arribar a Barcelona.

TAVERNA HOFMANN

CARRER GIRONA, 145. BCN (EIXAMPLE). METRO: VERDAGUER (L5). TEL.: 936 241 762. DE DILLUNS A DISSABTE, DE 13 A
15.30H I E 20 A 23.30H. www.hofmann-bcn.com
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