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Onde
Rua Olga Dias de Castro, 47 - Santa Rosa, Pampulha. 

Contato: (31) 98977-8990 

alex@winechef.com.br

winechef.com.br

Instagram: @winechefbr
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INVERNO NA BACIO DI LATTE 
A Bacio di Latte lança mais uma edição li-
mitada para o mês de agosto. São três no-
vidades disponíveis nos mais de 70 pontos 
de venda em todo o Brasil. O sabor que 
mais me agrada é o “Rosso&Bianco”, gela-
to de chocolate branco com calda de frutas 
vermelhas (framboesa, morango e amo-
ra), equilibrando o doce com o azedinho 
das frutas. E tem mais frutas nesse lança-
mento: a banana virou gelato aliada a uma 
calda de caramelo e ganache de chocolate 
crocante no chamado “Amarelo&Caramel-
lo”. Atenção chocólatras: o “Que Sospiro!” 
é feito com chocolate 70% cacau e aquela 
calda de gianduia (creme de avelã e cho-

caseiro. Disponíveis somente até o dia 3 de 
setembro (ou quando terminarem os esto-
ques) em vários shoppings. Mais informa-

NOVIDADES DE INVERNO NO GLOUTON
O chef Leonardo Paixão sempre acrescen-
ta novidades de acordo com a estação no 
menu do Glouton. Neste inverno experi-

tão simples como parece. Como tudo que o 

daqueles que levam horas de preparo, e o 
arroz apresenta uma enorme cremosida-
de já que é feito com Queijo da Alagoa (R$ 
79), muito sabor nesse prato. Dentre outros 
pratos novos, o pato teve a coxa e o magret 
trabalhados em mexerica, acompanhados 
de batata doce e couve grelhada (R$ 89). Já 

a leitoa vem com compota de maçã, farofa 
crock e puré de inhame (R$ 77). Rua Bárba-
ra Heliodora, 59 – Lourdes. Mais no glouton.
com.br.
 

Dia 18 de agosto, às 19h, o Restaurante 
Xapuri comemora 31 anos com a edição 
especial da Noite de Butiquim. No cardá-
pio, delícias como frango à passarinho, 
linguiça Xapuri, pastel de angu, costelinha 

Backer e caipirinhas com chaça mineira, 
além de água, refrigerante e sucos naturais. 
O 1º lote custa R$ 145 para adultos e R$ 45 
para crianças de 4 a 10 anos. A animação 

parte do restaurante também irá funcionar 
normalmente à la carte. Rua Mandacaru, 
260 - Pampulha. Reservas pelo reservas@
restaurantexapuri.com.br ou (31) 97313-
1090 / 3496-6198.
 
MENU TEJO NO CARAVELA
O chef Cristóvão Laruça disponibiliza para 
o almoço de terça a sexta um menu de R$ 
130 com salada, prato principal e dois vi-
nhos - um para tomar no restaurante, outro 
para levar para casa. Para harmonizar com 
os rótulos, as opções do prato principal al-
ternam de acordo com o dia da semana. 
Para os que desejarem complementar a ex-
periência com uma sobremesa, a mesma é 
vendida à parte pelo valor de R$ 14. Av. Pru-
dente de Morais, 202 - Cidade Jardim - Mu-
seu Histórico Abílio Barreto. Reservas: (31) 
2531-3101 / 99585-5804.

O enólogo Stefano Gandolini


