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Hotel - Restaurang
La Favorita
Apricale Italien

Detta ställe berör alla som kommer dit, var där första
gången 1986 med rekommendation från IBM, som
vanligt otroligt goda rekommendationer från detta
företag, blev helt salig och åkte dit igen efter bara några
månader då som både hotellgäst och som restauranggäst.
Familjen Anfosso som äger detta ställe ger dig all den
upplevelse som man bör ha på en utmärkt belägen restaurang med tillhörande hotell. Bara åsynen och upplevelsen att på små serpentinvägar äntligen nå fram till
staden Apricale i distriktet Ligurien i Italien ger resan
dit väl värt ett besök.
Att därefter njuta av deras underbara mat som till en
hel del framställs över öppen eld, att njuta av deras
otroligt goda och närproducerade “anti pasto misto”
kan få en att gråta av lycka och längtan dit blir som
vanligt otroligt stor. Ja jag själv återvänder till denna
pärla gång på gång utan att på något sätt avtrubbas av
denna förföriska upplevelse.
Varmrätten oftast av någon köttdetalj från trakten, godtyckligt
grillad i den öppna spisen samt varsamt kryddat gör att middagen når gastronomiska höjder. Till detta serveras underbara
viner ur en ganska omfattande, om än lokalinspirerad vinkällare, men de framstår som om dessa valts med stor omsorg och
kunskap.
Oftast kan jag inte låta bli att gång på gång prova deras suveräna avslutning och paraddessert som är Zaboionesås med
tillhörande klenäter, allt tillagat enligt gamla och gedigna traditioner och serveras som seden sig bör ur en gedigen kopparpanna som gör pricken över i:et.
För de som vill finnes ett stort urval av pasta med lokal anknytning även dessa mycket vällagade men mycket mat...
En natt efter denna måltid i något av de sex (ja 6) rummen och
en promenad i Apricales underbara gränder får en att drömma
om att livet är en fröjd och tiden ibland stått stilla!
Hotel Ristorante La Favorita
Strada San Pietro 1, 18035 Apricale
Tel. +39 0184 208186 www.lafavoritaapricale.com

