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Menus enxutos para jantar em Lourdes

degustatividade

FOTOS ARQUIVO PESSOAL
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Sociedade 31JORNAL DA CIDADE o

50 ANOS DO HAUS MÜNCHEN COM 
MENU A R$ 50
Em comemoração ao cinquentenário do 
restaurante alemão mais tradicional de BH, 
serão realizadas diversas ações temáti-
cas com o número 50. Para fevereiro, será 
oferecido um menu que inclui entrada, 
prato principal e sobremesa no valor de R$ 
50. Os clientes escolhem entre as opções 
de entradas: linguiça bavaria de fabricação 
caseira com repolho roxo e farofa crocante; 
salsichão pinguim imperador de fabricação 
caseira, com chucrute; e salada de alface 
americana, bacon, tomatinhos e chantilly 
de mostarda. Para os pratos principais, as 
opções são: Kassler (bisteca suína defuma-
da) com molho de mostarda e salada de 
batata e Schnitzel (bife de vitela empana-
da) com batatas gratinadas. Finalizando 

o menu, as sobremesas são a torta alemã 
(à base de chocolate, creme de baunilha e 
biscoito) e compota de maçã com sorvete 
e caramelo. Rua Juiz de Fora, 1.257, Santo 
Agostinho. Tel.: (31) 3291-6900.

PRATO DA BOA LEMBRANÇA 2018 DO 
PATUSCADA
O Patuscada acaba de lançar o seu prato 
da boa lembrança deste ano. Dessa vez, a 
casa investiu em um peixe amazônico, o 
pirarucu, que foi feito em crosta de panko 
e bacon com molho de moqueca ao leite 
de coco acompanhado de arroz com len-

92 e a cerâmica vem junto para aumentar 
a coleção. Eu já garanti a minha! Av. Ber-
nardo Monteiro, 1.548 – Funcionários. Tel.: 
(31) 3213-9296. 

Onde
Gomide

Rua Tomás Gonzaga, 189 - 

(31) 3292-4928

restaurantesgomide.com.br

Onde
Nonna Carmela

Rua Antônio de Albuquerque, 

1.607 - (31) 3243-6754

nonnacarmela.com.br

Onde
Maurizio Gallo

Rua dos Aimorés, 2.305 - (31) 

2514-3020

restaurantemauriziogallo.com.br


