
GASTRONOMIA Léa Araújo
contato@degustatividade.com.br 

Campagne Restaurante

degustatividade

FOTOS ARQUIVO PESSOAL

Macacos é o lugarejo perfeito para quem quer fugir 
do agito da cidade grande. É um vilarejo cheio de 
restaurantes, pousadas, trilhas e muito verde! E o 
melhor é que desde outubro do ano passado abriu 
um restaurante especial, de alta gastronomia, co-
mandado pelo chef Rafael Tocchetto e sua esposa 

Rafael Tocchetto é formado em gastronomia e 
passou por diversas cozinhas de renome em BH, 
como O Dádiva, Divino e Au Bon Vivant, além de 
ter adquirido experiência também no D.O.M., do 

-
fael elaborou um cardápio enxuto, mas que oferece 

culinária contemporânea com toques brasileiros e 
-

-
tesanal no restaurante como a terrine de campagne, 

de pato, o patê de foie, a mostarda e linguiça da casa. 
Essas iguarias podem inclusive ser levadas para casa.

Seis entradas fazem parte do cardápio. A terrine 
de campagne, um clássico da charcutaria francesa, 
é preparada com carne suína e especiarias, acom-

vem assado e batido com manteiga, acompanha-
do de presunto de pato curado e azeite defumado 

entradas que agradam os carnívoros: vinagrete de 
carne de sol ao perfume de ervas, pimenta de cheiro 

compartilhar as entradas antes dos pratos principais, 
pois cada sabor surpreende. Separe um bom tempo 
para curtir o restaurante, pois os pratos principais 

-

antigamente era servido com ratatoulle de legumes 

banana da terra. Rafael Tocchetto explicou que 
acompanhado de batatas defumadas tem mais saí-

volta do ratatoulle. A costela de boi é assada por 

-
bém é assada lentamente com glace de catuaba e 

leve tem a maça de peito magra com gnocchi de 

-
mento. Também fazem parte do cardápio o raviolli 

mandioca grelhado em manteiga de garrafa servido 

semifreddo de paçoquinha com caramelo salgado 

o lugar mais agradável para curtir o frio, tomar um 
vinho e respirar um ar puro.

Sociedade 39JORNAL DA CIDADE

BAR DE GIM NA CASACOR MINAS

Batizado de Ginger, o primeiro bar de gim 
de BH será inaugurado na Casacor Minas, 
uma parceria do chef Felipe Rameh, do em-
presário André Sá Fortes (ex-Meet Me) e do 
Eduardo Faleiro, diretor de relacionamento 
da edição mineira da mostra. O gim da casa 
será produzido em um alambique insta-
lado dentro do próprio bar, que também 
vai oferecer outros rótulos importados da 
bebida. Para acompanhar, serão servidas 
comidinhas do tipo que você pode comer 
em pé. A Casacor Minas Gerais acontece de 
12 de agosto a 17 de setembro de 2017, na 
Rua Sapucaí, 383 – Floresta. 

WINTER IS IN THE HAUS 

oferecer pratos novos e releituras de clás-
sicos do menu da casa, inspirados na 
gastronomia alemã, a preços especiais: 

(R$31,90),  quarta-feira tem a truta re-
cheada de cogumelos do prato da boa 

lembrança (R$60); quinta-feira é a vez 
do hambúrguer de linguiça e do cachorro 
quente com salsicha Frankfurt e chucrute 
R$27,90 (cada) e sexta-feira tem o com-
binado com salsicha de vitela, linguiça ca-
seira, barriga de porco, salada de batata e 
chucrute R$39,80. A dica de harmonização 
nesse inverno é a opção por rótulos mais 
alcoólicos e escuros, como as Belgian dark 
strong ale, as Doppelbock, Imperial Stouts 
e Dry Stouts. Rua Juiz de Fora, 1.257 – Barro 
Preto.

15 ANOS DO PALADINO

O Paladino completa 15 anos com a tradi-

uma festa open bar e open food animada 
por bandas de pop rock, samba e chorin-
ho. Os convites a R$190 incluem tira-gos-
tos diversos, feijoada completa, doces, 
cervejas Colorado e Wals, caipivodka, es-
pumante, cachaça, água e refrigerante. 
Av. Gildo Macedo Lacerda, 300 – Braúnas. 
(31) 3447-6604. 

Onde
Estrada do Engenho, 1.163 - 
São Sebastião das Águas Claras 
(Macacos) - Nova Lima/MG
Telefones: (31) 3547-7273 / 
(31) 99970-1136

Especialidade: cozinha brasileira 
contemporânea

Detalhes
Na web 

campagnerestaurante.com.br 

facebook.com/campagnerestaurante

Instagram: @campagnerestaurante


