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Vecchio Sogno Reformado

degustatividade

Novos ares no Vechio Sogno. Passou recen-
temente por uma reforma e o ambiente está 
com astral mais jovial e moderno e ainda per-
manece em harmonia com o belo piano de 
cauda, marca registrada do restaurante. Logo 

os novos drinks elaborados pelo mixologista 

em torno de R$ 26.

alterar o menu a cada dez dias, sempre tra-

179) com sete etapas é a melhor forma para 
decifrar esses novos sabores. Tem início pelo 
delicioso creme de azeite feito com batata 

parma. Dá vontade de pedir um prato grande 
só dele, mas é prudente aguardar pelas outras 

saboreá-lo novamente no jantar dos “Chefs 
Contra o Câncer” em benefício da CAPE, 

abrilhantar a noite. Continuando o menu 

manteiga de tomate, pesto e saladinha de 

apresentou um sabor fresco e elegante. No 
segundo prato aparece o magret, macio e ao 
ponto vermelho no centro como deve ser, de 

acompanhado de mezzaluna, uma massa 

Entre os pratos, é praxe servir um sorbet 
para limpar o paladar e o chef surpreendeu 

saladinha de jiló minimamente cortada. O 
cambuci é uma fruta azedinha, e é meu sabor 

-
ma fácil de degustá-lo. Hoje o prato principal 

em crosta de gran formaggio, champigno, 
rúcula, molho de acerola, mil folhas de ba-
tata, cebola tostada e aspargos grelhados. 

o porco preto com seu incrível sabor. O suí-

confere à carne tal sabor inigualável. É des-

Negra. O corte “secreto”, parte da costela 

acompanhado de gnocchi de batata doce 
roxa e cenoura tostada. Ingredientes raros 

em curtas temporadas no Vecchio Sogno. 
Antes da sobremesa, é costume em um 

-

de sete etapas, e hoje está previsto o creme de 
maracujá com farofa negra e sorvete de cho-

e a criatividade do chef é grande, na minha 

CURSOS ABS MINAS 
A Associação Brasileira de Sommeliers 
presidida por Renato Costa acaba de lan-
çar um site para difundir diversos cursos de 

-
-
-

mestralidade de R$ 60. A carteira da ABS 
oferece descontos em lojas e isenção de 

-
tagens. www.abs-minas.com.br

PRÊMIO PRAZERES DA MESA

Mesa. O Queijo d’Alagoa representado por 

prêmio de artesão da gastronomia. A Aca-

-

-

vencedores podem ser consultados no site 

11ª EDIÇÃO DO DUO GOURMET

60 restaurantes que oferecem o segundo 
prato por conta da casa mediante o cupom 

-

-

-
-

no www. duogourmet.com.br.

Onde

das 12h à 0h:30 / sexta, das 
12h às 2h / sábado, das 18h 
às 2h / domingo, das 12h às 
18h
Capacidade: 130 pessoas

Inaugurado em:12/06/1995
Carta de vinhos:
cerca de 500 rótulos
Taxa de Rolha:

sommelier da casa

Detalhes

Na web Quer saber mais? 

www.vecchiosogno.com.br
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oportunidade provei um creme recheado 
de calda crítica de morango em forma de 
semiesfera vermelha, brilhante e espelhada 

Ao lado dos pratos tradicionais da casa, 

R$ 39, prato principal a R$ 92 e um prato 
vegetariano a R$ 64. O “Vecchio Sogno em 3 

-

-

lâminas com recheio de champignon e lin-

-

vinho brasileiro para impressionar é o Lote 
43, ícone da Miolo a R$ 312, dentre os 500 

português premiado Cabriz sai a R$ 109. O 
Vecchio Sogno consegue ser tradicional e 
contemporâneo ao mesmo tempo. Sucesso.

gustatividade

Detalalhehehes


