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FOTOS ARQUIVO PESSOAL

Esse é o preferido do meu pai! É especializado em carnes argentinas e uruguaias, com os 
tradicionais cortes bife de chorizo, ojo de bife, bife acho e também a picanha, mais apreciada 
pelos brasileiros. Inaugurado em 1994, o restaurante Estância Don Juan faz parte do grupo 
Chez Michou, que dá nome à creperia mais famosa de Búzios. As mesas na calçada são 

na casa, a recepção atenciosa do argentino Antônio faz a diferença. Nas terças-feiras, ele 
é um dos músicos que animam a noite com show de tango, cortesia da casa. A equipe de 

De entrada, o que não pode faltar é a linguiça assada na parrilla (R$ 21). Ideal para come-

assada, na minha opinião, é a melhor pedida. Meu pai escolhe o bife de chorizo (R$ 72), 

acompanham uma guarnição à escolha. Massas caseiras também fazem parte do cardápio. 

de menta e calda de chocolate.
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PARVATI
Italiano tradicional e também 
bem disputado na Rua das Pedras 
em Búzios é o Parvati. O cardápio 
é grande, com muitas opções 
de massas, risotos e carnes. 
O agnollotti de camarão com 
manteiga de sálvia é dos deuses! 
Sem falar na costeleta de cordeiro 
com risoto de shitake e no prime 
rib com risoto parmegiano, que 
delícia! Mesa na calçada para não 
perder o movimento da rua é a 
dica! Rua das Pedras, 144. Tel: (22) 
2623-1375.

Onde
Estância Don Ruan
Chef: Carlos Alevatto
Especialidade: carnes argentinas
Endereço: Rua das Pedras, 178, Centro – Búzios/RJ
Telefone: (22) 2623-2169

último cliente

Inaugurado em 1994

Detalhes

Na web
facebook.com/estanciadonjuan
Instagram estancia_don_juan

After Eight: base de biscoito com sorvete 
de menta e calda de chocolate

Picanha com cebola assada

Bife de chorizo com espaguete na manteiga

Picanha com legumes


