Scris de newsreporter pe 12 noiembrie 2020, 12:59

Care sunt cele mai bune baruri din lume?
Cele mai bune 50 de baruri din lume au fost anuntate pe 5 noiembrie la
Londra, in cadrul unei ceremonii virtuale de premii, barul londonez
Connaught ocupand locul 1, anunta CNN, potrivit stiripesurse.ro.
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Barul, care s-a clasat pe locul 2 anul trecut, a facut schimb de locuri cu primul clasat din 2019,
Dante din New York, care a trecut pe locul al doilea anul acesta.
Lista este intocmita de William Reed Business Media, care produce si topul celor mai bune 50 de
restaurante din lume.
Publicata pentru prima data in 2009, lista anuala a barurilor isi propune sa fie un „sondaj al
gusturilor actuale si [este] un indicator credibil al celor mai bune locuri de baut din intreaga lume”,
potrivit site-ului companiei.
Lista din acest an include baruri din 23 de tari, cu 11 intrari noi. Marea Britanie a avut cea mai
puternica reprezentare, barurile din Londra reprezentand opt din cele noua clasate ale sale.
Europa detine 21 de locuri in total, mai mult decat cele 15 din Asia si de doua ori mai mult decat
America (si de Nord si de Sud), cu 10 pozitii in total. Singapore a dominat clasamentul Asiei,
patru baruri fiind numite printre cele mai bune din lume, o prezentare supradimensionata pentru
orasul-stat care gazduieste aproape 5,7 milioane de oameni.

Tokyo are trei baruri pe lista, in timp ce Hong Kong si Taipei au cate doua. Sydney gazduieste
cele trei baruri castigatoare din Australia, in timp ce barul Zuma din Dubai este singurul din
Orientul Mijlociu.
Primele 10 clasate sunt: Connaught Bar, Londra; Dante, New York; The Clumsies, Atena; Atlas,
Singapore; Tayer + Elementary, Londra; Kwant, Londra; Florería Atlántico, Buenos Aires; Coa,
Hong Kong; Jigger & Pony, Singapore; The SG Club, Tokyo.
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