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Quer saber mais? 

fasano.com.br

facebook.com/Grupo.Fasano

Instagram: @fasano

48 Sociedade JORNAL DA CIDADE

Os fãs do Outback Steakhouse poderão 
levar para casa neste Natal uma combi-
nação de panettone de chocolate com seu 
tradicional brownie. Chamada de Thun-
derttone, a novidade traz uma receita 
especial de panettone com gotas de cho-
colate, recheado de ganache de chocolate 

de chocolate ao leite e granulado belga, e 
uma base do legítimo brownie com nozes 
pecãs da sobremesa Chocolate Thunder 
From Down Under. A novidade tem 800 
gramas, custa R$ 59,90 e estaá disponível 
nos restaurantes de Belo Horizonte: BH 
Shopping, Pátio Savassi e Boulevard Sho-
pping. 

Produtos lowcarb, gluten free, sugar free 
e também sem lactose e voltados para 
alimentação funcional estarão presentes 
no Mercado Cervejeiro nesse sábado dia 
15/12. E no domingo, dia 16/12, aconte-
ce a 2ª edição da Feira 100% Vegana, que 
além dos expositores de comida, também 
recebe objetos de decoração e uso pes-
soal. No sábado vai das 11h às 19h e no 
domingo, das 11h às 18h, e o público ain-

MC. A entrada é livre. Av. Montreal, 232 – 
Jardim Canadá.

Após alguns meses em reforma, o Dorsé 
comandado pelo chef Elmo Barra ao lado 
do sócio Gustavo Castro reabriu esse mês 
com espaço ampliado. Os petiscos são 
mineirinhos e essa nova fase trouxe novi-
dades para o cardápio como o saboroso 
recheio de galopé para o pastel de angu, 
acompanhado de um excelente vinagre-
te de jiló (R$32, 8 unidades). A carne de 
lata com angu mole e taioba (a panc do 
dia) pode ser apreciada como petisco ou 
até mesmo como prato principal (R$32). 
Sucessos do menu continuam como a co-
xinha de tapioca (R$32) e as bruchettas 
de pão de queijo (R$33), genial! O bacana 
dessas opções é que você pode escolher 
dois recheios diferentes para as 8 uni-
dades. O torresminho é conhecido como 
“camarão de mineiro” e chega crocante 
na mesa para beliscar (R$18). A linguiça 
é da roça e acompanha palitos de bata-
ta doce, salsa criolla e maionese de curry 
(R$24). Paladares mais exigentes vão cur-
tir o steak tartar (R$36) com aquela gema 
crua que vem a parte para ser “estoura-
da” na hora. Drink novo na área: Gincon-
canela (R$23) feito especialmente com 
o mineiro Lebbos Hop Gin. Ainda estão 
disponíveis cerca de 20 opções de vinhos 
que variam de R$56 a R$96. Rua Sapucaí, 
271, Floresta.


