
GASTRONOMIA Léa Araújo
contato@degustatividade.com.br 

Circuito Gastronômico 

degustatividade

FOTOS ARQUIVO PESSOAL

Já é o oitavo ano do Circuito Gastronômico 
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ERRATA BORRACHARIA GASTROBAR

No lugar de “Jaime Solaris (Borracharia 
Gastropub)” publicado na edição anterior, 
o correto é Jaime Solares (Borracharia 

do nome mudadas em 2015 mas que 
representam a culinária belo-horizontina 
no formato de bar ao longo dos 6 anos 
de existência da casa. O chef busca 
uma cozinha mais humana e usa como 
inspiração a simplicidade e a tradição 
dos bistrôs franceses. Os bistrôs são, em 
sua essência, locais de bairro, que servem 
pratos simples e tradicionais da região, 
sempre bem feitos e a um preço razoável. 
Na Borracharia Gastrobar, a rolha é free 
todos os dias para quem quiser apreciar 
os pratos do chef Jaime Solares. Ele levará 
sardinha para serem feitas nas brasas do 
Fuegos Festival, no dia 7 de outubro, das 
14h às 22h, no Hangar 677. 

O chef Matheus Paratella inaugura nesta 
sexta, dia 6, seu restaurante com DNA 
100% italiano, no bairro de Lourdes. 
Serão servidas receitas clássicas da 
Itália como mandam a tradição.  A 

latte, crocante de nocciola e calda de 
gianduiotto foi a sobremesa criada por 
ele para a comemoração dos 10 anos da 
Alessa Gelateria e que estará presente no 
cardápio do D’Agostim di Paratella. Rua 
Bernardo Guimarães, 2520 – Lourdes.

DEGU.STATION

Um evento que reúne gastronomia, 
música e drinks no espaço Vila Roberti 
(Av. Celso Porfírio Machado, 1.520 – 
Belvedere) promete agitar BH no dia 21 
de outubro, a partir das 16h. O valor de 

soft drinks e atrações musicais. À venda 
no Alma Chef, das 14h às 22h.

20 ANOS DA KRUG BIER

Ao longo de duas décadas, a cervejaria 
Krug Bier vem se destacando no cenário 
artesanal brasileiro. Para comemorar 

International Lager em lata com 
acréscimo do lúpulo Motueka, da Nova 

rótulo e também comemora 20 anos de 
muito sucesso. Sou apreciadora também 
da linha Expressionista, criada no ano 
passado com sete rótulos. 

Na web
circuitogastropampulha.com.br

facebook.com/circuitogastropampulha


