
Onde
Chef Eduardo Maya
Especialidade: Pizzas

Endereço: Rua Antônio de 
Albuquerque, 749 – Savassi
Telefone: (31) 3223-6611

GASTRONOMIA Léa Araújo
contato@degustatividade.com.br 

Pitza 1780

degustatividade

FOTOS ARQUIVO PESSOAL
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Sociedade 47JORNAL DA CIDADE

ALESSA GELATO HOMENAGEIA

CHEF CAETANO SOBRINHO, DO A FAVORITA

Favorita, é o homenageado de julho para a co-

a criação de uma sobremesa especial: quecas 
de castanhas brasileiras com doce de leite 
Alessa e sorvete de queijo Minas. A sobremesa 
estará no menu do A Favorita e na Alessa Lour-
des durante o mês de julho a R$25.

XAPURI REALIZA

TEMPORADA DE CALDOS

Para esquentar nesse frio, o Xapuri lançou 

das 19h às 23h. O valor é de R$32 por pessoa 
para se servir à vontade. Criança até 3 anos 
não paga e de 4 a 8 anos paga somente R$12. 
Tem caldo de feijão, mandioca, cebola, abóbo-
ra, canja de galinha, angu mineiro, costelinha 
com canjiquinha, galopé e canjica doce. São 
acompanhados de torradas, pães, torresmo e 
cheiro verde. É necessário fazer reserva e pa-

3496-6198 | (31) 97313-1090. Rua Manda-
carú, 260 - Pampulha

DIA DA GASTRONOMIA MINEIRA
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Mineira organizaram uma vasta programa-

culinárias, homenagens, feira de agricultura 

reconhecimento. As grandes damas da gas-

Mascarenhas foram homenageadas na últi-
ma segunda-feira, dia 3, em solenidade na 

-

curado, requeijão de raspa e mandioca); Tem-

Rei tostado com abacaxi na brasa); Casa Cheia 
(Porconóbis com ora-pro-nóbis, costelinha 

de pão de queijo do Serro) e MMM Café (baião 
com feijão andu, carne de sol de Montes Cla-
ros, queijo Araxá e manteiga de garrada). Mais 

Detalhes

Na web Quer saber mais? 
pitza1780.com.br

facebook.com/pitza1780

Instagram @pitza1780

O chef Eduardo Maya é o idealizador da nova casa

Pizza calabresa no formato de stick
Pizza “Da Horta”: abobrinha, tomate cereja e 
cebola roxa


