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FOTOS ARQUIVO PESSOAL

As cervejas artesanais estão em alta! E o turismo cervejeiro também cresce a cada dia com rotas cer-

para receber os clientes. Nesse contexto, a Backer atende muito bem aos amantes de cerveja com 
uma fábrica aberta ao público para visitação, acompanhamento de mestre cervejeiro, restaurante 
com cardápio criado por chef conceituado, espaço para eventos e loja de souvenirs. É um passeio para 

com os pratos muito bem servidos do cardápio. 

mesmo para uma refeição.
Desde outubro de 2015 o chef Felipe Galastro comanda o restaurante. Ele passou por restaurantes 

de renome, como O Dádiva, Trindade e Alma Chef, e hoje, na cozinha da Backer, usa suas técnicas 

cardápio. A sua proposta é a desconstrução da cerveja, compreendendo o seu processo de fabricação 

mestre cervejeiro Sandro Duarte para a aplicabilidade dos componentes da cerveja nos preparos dos 
-

visitações são aos sábados, em dois horários: 10h30 e 11h30.

Sociedade 47JORNAL DA CIDADE

OSTRAS FRESCAS 

NO DECK DA ENOTECA DECANTER

TODAS AS QUINTAS-FEIRAS

Todas as quintas-feiras (úteis), de 18h30 
às 22h, no deck da Enoteca Decanter, 
acontecerá um jantar harmonizado com 
ostras frescas e vinhos selecionados pelo 
renomado sommelier Guilherme Correa. 
As ostras são cultivadas em uma fazenda 
de Santa Catarina, que fornece o molusco 
ao restaurante há 10 anos. Serão servidas 
cruas, gratinadas com bechamel clássico e 
gruyere, empanada com panko, grelhada na 
manteiga e servida com tabasco, de acordo 
com os critérios do chef Rafael de Carvalho. 
Rua Fernandes Tourinhos, 503 - Savassi. 
Informações e reservas: (31) 3287-3618. 

CIRCUITO DO ESPETO 
BH já conta com mais de 320 espetinhos. 
Pensando nesse “boom”, os sócios Lucas 
Montandon, Guido Santana e os irmãos 
Bernardo e Vinicius Gregório organizaram 
o Circuito do Espeto. Trinta participantes 
concorrerão ao melhor espeto de BH, vendido 

pelo público. O evento acontecerá de 25 de maio 

de julho, com uma grande festa no Parque das 

Fred. Informações: (31) 99189-1756.
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