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Que tal uma massa fresca feita na hora? 
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Onde
Speciali Trattoria

Rua Fernandes Tourinho, 805 - Lourdes

Telefone: (31) 3284-7060

Detalhes

Na web Quer saber mais? 

specialipizzabar.wordpress.com

facebook.com/specialitrattoria

Instagram: @specialitrattoria 
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COAL BAR-B-QUE MARKET 
EM LOURDES
Tudo defumado, desde os petiscos até os 

inaugurou novo endereço em Lourdes, onde 

Por lá continuam os burguers e desceu o 
cardápio da fábrica de defumação do Jardim 
Canadá, um galpão grande com muito even-
to bom focado no American BBQ. Brisket (R$ 
40, 180g); beef ribs (R$ 45, 350g); pork ribs 
(R$ 30, 250g); homemade sausages (R$ 25, 
180g); chicken thighs (R$ 25, 200g); tur-
key leg (R$ 35, 350g); bacon da casa (R$ 39, 
180g) e pulled pok (R$ 25, 180g) são todos 
defumados em lenha de macieira com três 

milho, feijão e batata, também defumados. 
Muitos drinks à base de Jack Daniel’s e itens 

-

(R$ 10 a unidade de 70g) e a porção de pork 
belly burnt ends (R$ 25). Não perca a opor-
tunidade de provar o bacon artesanal, muito 
diferente dos industriais, sem comparação! 
Três molhos BBQ caseiros acompanham as 
receitas: tradicional, picante e com cerveja 
IPA. Na carta de vinhos há seis rótulos a R$ 

65, espumante, branco, rosé e tinto. Nas so-
-

-
mas: de limão, de maçã e de banana.

EXECUTIVO NO EVA

as portas e se transformou em ponto de en-
contro dos apreciadores da gastronomia ita-

rápido a possibilidade de o cliente montar 
seu próprio prato: ele pode escolher uma 

(R$ 35), o lombo de porco à milanesa (R$ 
30) e o salmão (R$ 40) podem ser combina-
dos ao tradicional risoto da casa, um purê 

-
namente italiana apresentada pelos sócios 
Felipe Santiago e Massimo Battaglini, o al-


