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Onde
Evvai - SP

Endereço: Rua Joaquim Antunes, 108 – 

Jardim Paulistano – São Paulo

Telefone: (11) 3062-1160
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Detalhes

Na web Quer saber mais? 

www.evvai.com.br

Instagram: @evvai_sp
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HAMBÚRGUERES E SANDUÍCHES 
COM CAIO SOTER
Preparação de hambúrgueres e sanduí-
ches também tem lá seus segredos. Para 
revelar cada um deles, o chef Caio Soter 
preparou uma aula-show que vai de clás-
sicos a releituras. Serão cinco exemplares 
contemplando receitas de Nova York com 
o BLT (bacon, lettuce and tomato) e vai 
até os nórdicos com o Gravlax Toast fei-
to com salmão curado. Peixe, cordeiro e 
peito de boi também estarão estrelando 
entre variados tipos de pães em criações 
do chef. Essa deliciosa aula acontece no 
Alma Chef, dia 31 de julho, das 19h30 às 
22h30 com investimento de R$ 180. Ins-
crições em almachef.com.br/cursos. 

FONDUE TRADICIONAL NO GERO 
FASANO
A temporada de fondue do Fasano chegou 
ao Gero BH e traz duas clássicas opções: 
Savoyarde e Chocolat. A primeira é feita 
segundo a tradição suíça com os queijos 
Ementhal e Gruyere ao vinho branco e li-

em R$ 185 para duas pessoas. A expe-
riência pode ser aprimorada com acrésci-

21) e batata cozida (R$ 21). Brócolis foi a 
unanimidade da mesa, o mais saboroso 
para acompanhar fondue. O de chocolate 
é feito com a marca Callebaut e seu gosti-
nho meio amargo combina bem com uva, 
banana e morango a R$ 114 para duas 

FESTIVAL CULTURA E 
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de agosto e 1° de setembro, com cerca 
de 200 atrações gastronômicas, como 
estandes de chefs e produtores, cozi-
nhas ao vivo, aulas, palestras, jantares 
e almoços requintados com cozinheiros 
convidados. Repetindo o sucesso dos 
anos anteriores, mais de 45 mil pessoas 
devem circular pela cidade colonial ao 
longo do festival.


