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difícil não se sentir em casa na 
Cidade do Cabo: o clima é 
ameno mesmo no inverno, as 
pessoas são calorosas e as paisa-
gens enchem os olhos. Mas, 
enquanto no Brasil as praias 

roubam a cena, lá as montanhas levam os 
créditos. Outro item que nos aproxima é 
a gastronomia. A cozinha local é similar 
à brasileira, com um misto variado de in-
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fluências, que vão dos holandeses aos ma-
laios. Para quem quer comer bem, a ter-
ceira maior cidade da África do Sul é o 
lugar ideal. “Nossos sabores são muito 
associados ao uso de especiarias”, conta 
Reuben Riffel, chef celebridade na África. 
“Estamos desenvolvendo uma personali-
dade única, sem copiar o que os outros 
fazem e lançando mão de ingredientes 
que só temos aqui. Nosso cordeiro, por 
exemplo, é um dos melhores do mundo.” 

Comprovando o diálogo entre os sabo-
res daqui e de lá, Rueben cozinhou, em 
agosto, ao lado do catalão Daniel Redon-
do, que comanda o restaurante brasilei-
ro Maní, em um intercâmbio gourmet 
promovido pelo resort One & Only.  
O projeto levará diversos chefs para cozi-
nhar nos hotéis da rede até o fim do ano.  
A seguir, listamos o que não pode ficar de 
fora do seu roteiro sul-africano.

COM UMA COZINHA FÁCIL DE ENTENDER 
E UMA PAISAGEM ÚNICA, A CIDADE DO 
CABO VIROU O DESTINO DA ÁFRICA DO 
SUL PAR A QUEM GOSTA DE COMER BEM. 

POR FERNANDA JACOB
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Pôr do sol no V&A 
Waterfront: píer com 

lojas e diferentes 
opções de comida.
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À esq., The 
Shortmarket Club. 
Abaixo, delícia do 
The Pot Luck Club.

As vinícolas são parte importante 
do turismo e é imperdoável não 
dar uma esticadinha às cidades 
de Stellenbosch e Franschhoek. 
Nessa última, experimente o tram, 
bondinho turístico que passa por 
até nove vinícolas em um dia. O 
passeio tem um clima rústico, mas 
rende vistas lindas das montanhas. 
Para se hospedar, o Le Quartier 
Français é a melhor opção, com 
atmosfera intimista, decoração de 
primeira e a chef holandesa Margot 
Janse pilotando o The Tasting Room, 
que fica no local. Caso opte por 
Stellenbosch, não deixe de conhecer 
a vinícola Kleine Zalze e o restaurante 
Terroir, um destaque na região.

Amplie os  
horizontes

O chef sensação do momento no 
país é Luke Dale-Roberts, responsável 
por três casas que fazem jus a cada 
centavo que se gasta. A primeira e 
mais estrelada é o The Test Kitchen, 
22º colocado no ranking dos 50 
Melhores Restaurantes do Mundo 
(theworlds50best.com), que traz uma 
reinterpretação moderna de pratos 
clássicos. Fechado para reforma em 
meados de agosto, ele reabre no 
começo de outubro repaginado. O 
irmão do meio é o The Pot Luck Club, 
com uma cozinha repleta de referências 

Três estrelas
internacionais. A ideia ali é pedir vários 
pratos para compartilhar – vale muito 
a pena, já que um é mais delicioso do 
que o outro (nossos favoritos foram a 
tábua de queijos sul-africanos, o polvo 
à milanesa com picles de pepino e o 
suflê de chocolate com sorvete de noz 
pecã). O novo integrante da família é 
o The Shortmarket Club, inaugurado 
no fim de junho. Os dois primeiros 
ficam dentro do The Old Biscuit Mill, 
um dos mercados mais tradicionais da 
cidade, no bairro de Woodstock, e o 
último, bem próximo à Bree Street.

Acima, Le Quartier 
Français. À esq., 
pratos do The Tasting 
Room e do Terroir.
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Além de restaurantes, a cena 
gastronômica da Cidade do Cabo 
também conta com bares e cafés 
charmosos, perfeitos para uma pausa 
entre um programa e outro – todos 
com cenários fotogênicos para 
justificar um clique do Instagram. 
Na Loop Street, por exemplo, está o 
Giulio’s Café. Com décor minimalista, 
é indicado para saladas e massas, 
como o espaguete ao alho e óleo, 
vinho branco e tomates-cereja – um 
dos mais pedidos. Em Sea Point 
fica o Kleinsky’s, parecido com as 
tradicionais délis norte-americanas e 
favorito entre os locais. O carro-chefe 
é o bagel The California, com salmão 
defumado, cream cheese de wasabi, 
avocado, gengibre e molho agridoce 
de soja, além dos ovos benedict. 
Para beber, vá ao OOM, abreviação 
de Outrage of Modesty. Com vibe 
descolada, o bar tem uma lista de 
coquetéis toda diferente: em vez de 
enumerar os ingredientes, ele descreve 
apenas o gosto de cada drinque.

Se estiver com a agenda apertada e 
não souber para onde ir, siga para 
a Bree Street. Localizada no coração 
da Cidade do Cabo, é hot spot da 
cena gastronômica e está lotada de 
estabelecimentos de todos os tipos. 
No café da manhã, experimente 
as ciabattas e os croissants feitos 
pela Jason Bakery. Para o almoço, 
nossos favoritos são o The General 
Store e o Bacon on Bree, que, como 

Coffee & drinks

No centro da cena
o próprio nome diz, serve bem aos 
amantes do bacon. No fim da tarde, 
estique até o Chefs Warehouse. 
Com um cardápio de tapas, serve 
oito pequenos pratos, que mudam 
com constância. A comida não é 
exclusivamente espanhola e traz 
influências indianas e asiáticas – 
espere por lula, porco e pato, sempre 
com um toque picante. Mas fique 
atento ao horário: fecha às 20 horas.

Balcão da déli 
Kleinsky’s. À esq., 

Giulio’s Café. 

Prato do Chefs 
Warehouse. 
Ao lado, Jason 
Bakery e The 
General Store.
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Aqui, o japonês 
Nobu e, à dir., o 
Reuben’s, ambos 
no One & Only.

Os hotéis também são um ótimo ponto 
de partida para acertar na escolha do 
restaurante. No One & Only está um 
dos estabelecimentos do sul-africano 
Reuben Riffel, autor de livros e ex-jurado 
do Masterchef local. O destaque do 
espaço é a entrada, com uma parede 
de vidro recheada de vinhos – são 
cerca de 5 mil rótulos, selecionados 
pelo sommelier estrelado Luvo Ntezo.  
A dica é aproveitar para experimentar 
garrafas de Pinotage, Shiraz e Chenin 
Blanc, especialidades sul-africanas. 
Ainda no One & Only fica o Nobu, 
japonês renomado de Nobuyuki 
Matsuhisa. Com filiais espalhadas por 

Dois em um
Nova York e Malibu, é hot spot de 
personalidades como Rihanna e o clã 
Kardashian. Prove o menu Omasake, 
com oito pratos, incluindo sobremesas 
(guarde espaço para o fondant de 
chocolate amargo com sorvete de  
chá-verde). Já em Constantia, a cerca 
de 20 km da Cidade do Cabo, 
encontramos o Greenhouse. Localizado 
no hotel The Cellars-Hohenort, é  
uma das casas favoritas de Reuben.

ALÉM DA GASTRONOMIA

Aproveite a visita para ficar de 
olho em estilistas made in África 
do Sul. A loja AKJP Collective 
reúne nomes emergentes, como 
Adriaan Kuiters, Lukhanyo 
Mdingi, Nicholas Coutts (à esq.) 
e Thalia Strates (acima). No 
mundo da beauté, o spa do 
One & Only conta com estúdio 
assinado por Bastian Gonzalez, 
famoso por tratamentos 
em mãos, unhas e pés.

Dois passeios para ver a Cidade do Cabo 
de cima: a Table Mountain (abaixo), 

eleita uma das sete novas maravilhas 
do mundo, e o farol de Cape Point, 

próximo ao Cabo da Boa Esperança.

A jornalista viajou a convite 
do One & Only Cape Town  
e da South African Airways.
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