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FOTOS ARQUIVO PESSOAL

Frederico Trindade está cheio novos pratos 
e novos empreendimentos também. Para o 
ano que vem, as pesquisas junto a pequenos 
produtores serão retomadas e intensifica-

mediante reserva por R$ 220 por pessoa.

decorado com picles de maxixe, beterraba e 
cenoura (R$ 39). O steak tartare está sendo 

montado em cima de batatinhas com maio-
nese picante de chimarrão entremeando (R$ 
42).

Passando para os pratos principais, o ca-

-

-

-
tava bem vermelho e suculento e foi servido 
com laranja, pesto, alho assado e roti de café 
coado Dona Neném (R$ 88). Vem acom-
panhado de fritas rústicas. Quem fornece 
o pato é o sr. Francisco, da Aves de Minas, 
distribuidor e pesquisador de aves há mais 

de 20 anos. O carrê é de cordeiro mineiro, 

MG, e o acompanhamento é especial: chibé, 

hidratada, temperada com cebolinha, pi-
menta, cominho, talo de coentro e limão, 

-
minar a sequência de pratos principais, veio 
um tornedor extremamente macio em crosta 
de ervas e roti de rapadura com uma espécie 

-

-

na casa, com torta de chocolate sem aquele 
doce excessivo e pralinê de castanhas deli-
ciosamente crocante. 

recesso para reforma, mas receberá enco-

ceia de Natal.
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ALMOÇO-FESTIM DE NATAL COM LEO PAIXÃO
Nos dias 16 e 17 de dezembro, o Ateliê 
de Cerâmica realiza, em parceria com o 
chef Leonardo Paixão, um almoço 100% 
vegetariano, às 12h30. Será em forma de 
menu degustação com dois snacks, duas 
entradas, dois pratos principais e duas 
sobremesas. Dentre os pratos, será servida 
a beringela gratinada com missô, creme de 
grão de bico e arroz proibido, que faz parte do 
menu do Glouton; os demais são exclusivos. 
Convite individual a R$ 285 e inclui almoço, 
harmonização com vinhos, cervejas ou chás e 
visita guiada a O Ateliê. Somente 30 lugares. 
Reservas: oateliedeceramica.com, (31) 3398-
3733. Av. Prefeito Gil Diniz 580 – Contagem.

CONFRATERNIZAÇÕES NO TCHE PARRILLA
Fim de ano chegando e as festas de 
confraternização estão em alta no Tche Parrila. 
São 4 opções de pacotes. No Happy Hour, os R$ 
49 incluem mesa de petiscos como carne de sol 
com mandioca, croqueta de ponta de picanha, 

angus ao molho parrillero. Se preferir um jantar 

carpaccio, ancho Angus com risoto, galeto 
parrilleiro com pure de mandioquinha, rigatone 
ao roquefort e Panqueca de dulce de leche. Já a 
Parrillada sai a R$ 89 com tábua de três cortes 
de carnes variados e três acompanhamentos 
e duas sobremesas. A opção mais completa 
inclui petiscos, nove cortes de carnes 
servidas em sequência na pedra aquecida, 

sete acompanhamentos e três sobremesas. 

pagamento de 50% do valor. R. Oriente, 246 – 
Serra. (31) 3889-7005.

MADERO SHOPPING CIDADE
No dia 29 de novembro, os R$12.617,00 
arrecadados durante o horário do almoço 
no novo Madero, instalado no último piso do 
Shopping Cidade, foram doados para a Casa 
de Apoio Amor à Vida, que ajuda crianças com 
doenças crônicas, localizada no bairro Itapoã, 

uma campanha feita pela rede Madero para 
marcar a inauguração de novas unidades. 

de carnes, massas e saladas. Atualmente, são 
mais de 100 restaurantes espalhados por 12 
estados e Distrito Federal e um em Miami, que 
juntos faturaram, em 2016, R$ 446 milhões.

CERVEJA PERSONALIZADA
A Pússia Bier rotula sua cerveja do jeito 
que você quiser. Seja para casamentos, 
aniversários, confraternizações empresariais 
ou qualquer evento, vários tipos de informação 
e/ou imagens podem ser colocados nas 
garrafas de 355ml. Os estilos disponíveis são: 
Pilsen, Weiss, Bohemina, Pale Ale, IPA e Red 

sobre a cerveja que está sendo presenteada 
e sugestões de harmonização. O pedido 

3852-3400.

Onde
Rua Alvarenga Peixoto, 388 

– Lourdes

Telefone (31) 2512-4479

Detalhes

Na web 
trindadebrasil.com.br

facebook.com/TrindadeRestauranteBH

Instagram: @trindadecozinhabrasil / @trindadebr


