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Ja ho deia Norman Mailer: els paios 
durs no ballen. Però segur que no li fan 
fàstics a un bon bourbon. I encara que 
sigueu de l’estirp de bevedors virils 
que no contaminen el seu bourbon ni 
amb gel ni soda, us farem una oferta 
que no podreu rebutjar: la marca de 
bourbon de gamma alta de Kentucky, 
Maker’s Mark, ha ideat una ruta de 
còctels fets amb aquest beuratge que 
es podran demanar en dotze de les 
quinze millors cocteleries de la ciutat.

Amb el seu primer glop, 
l’explorador etílic rebrà un plànol de la 
ciutat amb les cocteleries que 
participen en la iniciativa. I en 
cadascuna d’elles se’ls obsequiarà amb 
un segell lacrat. Amb deu, tindrà copa 
gratis. El responsable de la marca a 
Espanya, Joseph Caro, ens informa que 
“hi haurà una barreja de cocteleria 
d’invenció pròpia amb receptes 
tradicionals fetes amb Maker’s Mark. 
Els locals que hem escollit són molt 
variats: de cocteleria tradicional però 

també de moderna”. Cal preguntar al 
senyor Caro què té la seva aigua de 
Kentucky que no tinguin altres 
marques amb més ressonància 
mediàtica. Per què he de demanar el 
meu old fashioned amb Maker’s Mark? 
“En el procés d’elaboració de la 
majoria dels bourbons, es fa servir 
blat, sègol i civada maltejada. 
Nosaltres, en lloc de sègol, fem servir 
un blat vermell d’hivern, que és allò 
que li dóna un sabor més suau, menys 
amargant que a la resta dels bourbons. 

I segellem les ampolles a mà. No hi ha 
dues ampolles iguals. En cinquanta 
anys no hem canviat el procés 
d’elaboració”. M’ha convençut. Vegem 
quines sensacions etíliques ens 
esperen en aquesta ruta. 
 
Ideal Cocktail Bar  
(Aribau, 89. T. 93 118 31 82) 
Josep Maria Gotarda, pes pesant del 
còctel barceloní, ha reinventat el 

whisky sour amb litxi. El seu 
litxi sour té una base de puré de 
litxi natural, amb xarop de sucre 
(fet amb llimona i un toc de 
canyella) i bourbon. Afruitat i 
lleuger, ideal per a l’estiu. Preu: 10 € 
 
Valuart  
(Tuset, 3. T. 93 118 31 82) 
A més d’un originalíssim whisky 
sour amb regalèssia, aquest glamurós 
restaurant i cocteleria de la zona 
alta s’ha empescat unes 
postres amb bourbon. La 
copa Maker’s Mark està 
molt meditada: la taronja 
sempre lliga molt bé amb un 
bon bourbon. La vainilla realça 
notes d’espècies, i el toc cruixent i 
amarg del cacau harmonitza les 
textures a la boca. Cada cullerada és 
àcida i refrescant.  
 
Premier  
(Provença, 236. T. 935 321 650) 
Per fomentar el consum de bourbon, a 
l’elegant Premier han elaborat el 
mojito Maker’s Mark: també porta 
menta, suc de llimona, sucre morè, gel i 
soda. El bourbon substitueix el rom, 
esclar. I si us heu afartat de mojitos –la 
sangria del segle XXI–, aquesta és una 
bona opció per revisitar-lo. Preu: 9 €

Cocteleria Milano  
(Ronda Universitat, 33.  
T. 93 481 33 27) 
En aquest clàssic de tota la vida, amb 
Maker’s Mark preparen l’old fashioned: 
sucre, soda, angostura, bourbon i 
rodanxes de taronja, perquè s’amarin 
de l’aroma de l’alcohol. Molt proper al 
whisky sour, és un còctel que cal 
prendre relaxat, molt lentament. Preu: 
10 €
 

Incognito Cocktail Bar  
(Fusina, 6. T. 93 310 06 67) 
L’únic còctel amb bourbon que 
trobareu en aquest bufó i íntim 
local del Born és el Manhattan: 
Martini rosat, angostura i 
Maker’s Mark són els 
components d’una recepta 
ideal per obrir la gana abans de 
menjar. I fan servir unes copes 
d’alumini que eviten que el gel 
es desfaci massa ràpidament. 
Preu: 7 €
 
Torre Rosa  
(Francesc Tàrrega, 22.  
T. 93 340 88 54) 
Per si no fos prou refrescant 
aquesta casa indiana amb 
jardí, proposen el bourbon 
cooler, fet amb sucre, llimona i 
Maker’s Mark. Cop de 
coctelera i cap al got gros amb 
gel trencat i ginger ale. Una 
altra elaboració d’aquí amb 
bourbon per fer-nos passar la 

calor és el mint julep. Podríem 
dir que aquest senzill còctel, 
originari del sud dels Estats 

Units, és el mojito de 
Kentucky: porta 

menta, bourbon i 
gel picat. Preu: 8 €
 
Why Not  
(Diagonal, 353. 

T. 639 165 733) 
Aquí preparen el mint 

julep ja esmentat, amb menta fresca, 
gel picat a la liquadora, sucre i Maker’s 
Mark. Una altra opció refrescant és el 
horse’s neck, una senzilla i refrescant 
barreja de bourbon, ginger ale i pell de 
llimona. Preu: 9 €
 
Zanzibar   
(Mestre Nicolau, 4. T. 93 209 89 92) 
Hi podreu trobar el whisky sour i el 
whisky cooler. Amb bourbon, esclar. 
Preu: 8,50 € 

La ruta de còctels Maker’s Mark estarà 
vigent fins al 31 de desembre. 
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Amb cada deu 
còctels d’aquesta 
ruta tindreu una 
beguda gratis

La febre del bourbon 

Giussepe Santamaría, bàrman de Valuart, prepara un ‘sour’ amb regalèssia. Al costat, postres a base de bourbon.

La marca de bourbon 
‘premium’ Maker’s Mark ha 
ideat una ruta de còctels 
fets amb aquest destil·lat. 
Per Ricard Martín 


