lembra o seculo XVIII.

ram tar no seu. Durante seis me
ses uma casa que servira a u m es
crit6rio
de
engenharia
foi
reformada. A cria~Ao do ambiente
era muito importante. Nao podia
ser muito grande, mas devia ser
confortflvel. Deveria servir a quem
fosse comer e tambem a quem
quisesse apenas tamar uns drin
ques ao sam de boa musica. Tinha
que ser aconchegante sem se
transformar em bar.
Apesar de funcionando ha ape
nas alguns meses, sem ainda ter
adquirido "personalidade", o Taba
parece estar atingindo esses obje
tivos. A. entrada. um jardim e uma
porta de vidro coberta com cordas
tran~adas das margens do Sao
Francisco. Dentro, um pequeno
jardim, um cortinado feito com
uma rede indigena. paredes de ti
joli.nho e brancas. chao de lajotas.
mesas e cadeiras rusticas e toa
.. lhas vermelhas. Nas parades arti
gos indigenas feitos pelos bororos
do Xingu, quatro caixas acusticas
cobertas par batiks e tapecarias e
arandelas que fornecem a (mica
ilumina~ao existente. A noite, a
diminulda e
luz das arandelas
sao colocadas velas nas mesas.
No fundo, ~ direita, o bar, e, ~ es
querda, um piano Petroff onde, to
das as noites. Renata. o pianista.
passa horas tocando suas musi
cas preferidas e atendendo pedi
dos dos frequ.e ntadores. Nos i n
tervalos, ouve-se musica de fita,
mas s6 musica exclusiva ou de
nostalgia.
Entre as comidas, Alfonso su
gere OS v6rios tipos de camarao,
entre eles o camarao a Taba lser
vido dentro de um coco, com
agua de coco. leit·e de coco, creme
de Ieite e acompanhado de arroz
com coco ralad o). 0 camarao ca
raj6 (com abacaxi plcado e mo
lho). o plcadinho Taba (com
quiabo, acompanhado de arroz,
milho saut6, farofa. banana a mi
lanesa e avo pochel e um prato
ainda sem nome composto de fei
jao cozido com presunto cortado,
arroz, lingUica calabresa, batatas
fritas e salada de alface e tomates e
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PUMAou MP LAFER,

novo ou usado,so m~smo
no revendedor autoriZado..

Para manter sua rnaquina sempre em forma, voc@ tem
tecnicos treinados e equipamento e.specializado.
Revisoes com garantia, qualquer se~o em fiber-glass,
mecanica em geral e pinturas em estufa. Capotas "spider",
sonoriza~o e bancos reclinflveis. Balanceamento de rodas,
rebaixamento e alinhamento de direcao.
Oupla carburat;ao e todos equipamentos esportivos.
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PUMA- MP LAFER

LAFER

Revendedor autorizado

Pe~;as e servit;:os Volkswa em e Fiber-glass
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