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Seguindo a tradição, a Cantina
Babbo Américo (Av. Ana Cos-
ta, 404) lança seu Festival de
Inverno, com novidades sazo-
nais que combinam com as
temperaturas baixas. Uma das
estrelaséopolpetonede fraldi-
nha à parmegiana com penne
aopomodoro basílico (R$ 120,
inteiraeR$78,meiaporção).
“Estou encantado com esse

prato”, diz um dos proprietá-
rios,AméricoJúnior.Formado
em Gastronomia, ele sempre
desenvolve receitas para reno-
var o tradicional menu. Ele já
prevê o sucesso desse prato.
Aliás,nosmenussazonaissem-
prehápelomenosumitemque
viraqueridinhoetemdeentrar
para o cardápio fixo. Foi assim
comoonhoquedemandioqui-
nha comcarne seca, por exem-

plo. O Festival de Inverno tem
aindaraviólideabóboracabotia
commolho branco e amêndoas
(R$88/R$ 57), creme de cogu-

meloParis(R$58/R$36),pro-
volone ao pomodoro (R$ 45)
e merengue do Babbo, como
sobremesa(R$22).

VEJAASOPÇÕES
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OjáconsagradoJantaremDo-
brodoShoppingPátio Iporan-
ga está de volta. São 11 partici-
pantes, com as mais variadas
opçõesentresanduíches,comi-
da oriental, pizzas, sopas,mas-
sas, carnes, frangos e peixes.
Uma oportunidade de levar
umacompanhante para jantar
pelametadedopreço.
“É o quarto ano consecutivo

querealizamosoevento.Apro-
moção já faz parte do calendá-
rio comemorativodo shopping
e é esperadíssimo pelos nossos
clientes.Osrestaurantesescolhe-
ramasmelhoresopçõesdosseus
cardápios para agradar a todos
os paladares”, explica Marcos
Quirino,gerentedoshopping.

SHOW

Hoje, na abertura do evento, a
Banda Kubo Mágico se apre-
sentará a partir das 20 horas,
commúsica pop rock dos anos
1980 e 1990. Durante o Jantar
em Dobro, o estacionamento
do shopping também estará
com50%dedescontonasduas
primeiras horas, para os que
jantarememumdosestabeleci-
mentosparticipantes.

SERVIÇO: SHOPPINGPÁTIO IPORANGA
(AV.ANACOSTA,465, GONZAGA, SANTOS).
TELEFONE: 3286-1138.

Santé! Como de praxe, foi um
sucesso a maratona de expe-
riências emtornodovinhoque
aGrandCru Importadorapro-
moveurecentementepeloBra-
sil. Trata-se do tradicional
Grand Tasting. Aqui em São
Paulo para a Edição 2017, a
Casa da Fazenda do Morumbi
foipalcoparareceberclientese
profissionais.
A mostra desse ano estava

composta de estações temáticas
queofereciam, por exemplo,Vi-
nhosdeAutor.Nesta eudestaco
a Bodegas RE, Chile, com um
blancdenoir(vinhobrancofeito
de uva tinta), oREVelado 2012
(foto 7 - R$ 469,00), de Pinot
Noir.Decordouradasemostrou
umvinhodenso,comcaracterís-
ticas complexas, elaborado co-
mo se fosse tinto, mas com aro-
mas intensosde frutasbrancase
secas como amêndoas e avelãs,
flores, pimenta e baunilha. Em
boca uma explosão de sabores,
bastante untuoso, com acidez e
álcoolde14OGLemperfeitahar-
monia.Umvinhosecoedeguar-
da.Totalcriatividadedavinícola
que temcomopreceitoREcriar,
REinventareREvelarvinhosan-
cestraisdealtaqualidade.
AtambémchilenaErrazuriz,

vinícola familiar dasmais anti-
gasedasmaioresemaisimpor-
tantes do mundo do vinho,
apresentou seus premiados ró-
tulos entre os quais oErrazuriz
Max Reserva Chardonnay
2016 (foto 2 - R$ 129,00), que
revelara perfeita integração de
frutas e mineralidade com o
carvalho.Vinhosecoeamantei-
gado com toques vegetais, faz
muito o meu gosto. E até o
grandeDomMaximianoFoun-
der’s Reserve Corte 2014 (foto
6 - R$ 599,00) lá estava. Com
93pontosdocríticoRobertPar-
ker e 97 no Guia Descorcha-

dos, esse vinho composto de
68%CabernetSauvignon, 18%
Carmenère, 9% Malbec e 5%
Petit Verdot estagia 20 meses
em barricas de carvalho para
ter uma vida que pode atingir
até 30 anos de complexidade.
De cor rubi intenso e halo vio-
láceooDomMaximianoenvol-
veu-me com aromas de frutas
vermelhas maduras, pimenta,
cravo, fumo, funghi e café. Na
boca frutas, especiarias e toque
vegetal equilibrava álcool de
14O GL e taninos presentes e
nervosos,numaparceriaque já
diz o que será esse vinho no
futuro.Grandioso!
Namesa da chilenaViñaSan

Pedro, pude degustar duas sa-
fras (cheguei tarde, eramtrêsas
safrasdisponíveis.Pena!)doíco-
ne Altaïr 2010 e 2011 (foto 5 -
R$ 599,00), e estavam sober-
bos.O2010temnasuacomposi-
ção 76% Cabernet Sauvignon,
13%Syrah, 7%Carménèr e 4%
PetitVerdot, já a safra2011 tem
CabernetFrancaoinvésdeCar-
ménère. Ambos têm passagem
embarricasdecarvalhofrancês,
sendo 50% em barricas novas.
Nem é preciso dizer que são vi-
nhos de grande complexidade
dearomasesabores.Decorrubi
intenso intransponível, o Altaïr
é um vinho elegante, potente,
encorpado, equilibrado com
14,95O GL, complexo e longo.
Detém taninos aveludados e fi-

nos, o que o tornou conhecido
como vinho chileno de alma
francesa. Aromas de frutas ver-
melhasmaduraseemcompota,
temaindaalcaçuz,chocolate,to-
quesmineraiseflorais.
DaArgentinaZorzal,JuanPa-

bloMichelinimeserviutodosos
vinhos da linha Eggo. Fantásti-
cos! Destaco o Eggo Franco
2015 (foto 4 - R$ 229,00). Um
CabernetFranc comestágioem
ovos de concreto, o qual resulta
umvinhomuitofrutado.Moran-
gos maduros, framboesa e leve
mineralidadesãopercebidosno
narizenaboca.Taninosecorpo
delicadosdãootoquefinalnesse
vinhoequilibradocom13OGL.
No VelhoMundo, o italiano

de Montalcino, na Toscana,
Casanova Di Neri Rosso Di
MontalcinoDOC2014 (foto 1-
R$ 239,00). Um Sangiovese
singular de visual rubi pouco
intenso, mas com aromas de
frutas silvestres, toque floral e
balsâmico.Nabocaérefrescan-
te, frutado, comtaninosmacios
ecorpomédio.AindanaTosca-
na, provei as etiquetas do pro-
dutorLaBrancaia,equilibradís-
simos. Destaco o Brancaia
Chianti Classico Riserva DO-
CG 2011 (foto 3 - R$ 219,00).
Vinhopontuadocom3bicchie-
ri no Gambero Rosso, é com-
postodeSangioveseeMerlot,o
que lheagregamuita frutacom
ares demodernidademas com
predominante balsâmico e ve-
getal, característicos da cepa
nativa.Nabocaé seco, frutado,
acidez impecável, taninos ma-
cios,elegante.
Foram mais de 400 rótulos

naprova.NovoeVelhoMundo
numadasmaisprestigiadasde-
gustações do Brasil. Agradeço
aos organizadores, o convite.
Ah! Agradeço imensamente
também a vocês, meus queri-
dos leitores, pois essa coluna
fez três anos de vida no último
dia 13!Quehonra! Sempre em
frente com os melhores vi-
nhos!Atéapróximataça!
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Prestes a completar um ano, o
Blend Burger Bar lança seu
novo menu. A hamburgueria
deixa de operar no sistema
monte seu hambúrguer e pas-
sa a oferecer mais opções. En-
tre as novidades: green balls
(falafel/R$25);mixdequeijos
(pãodemiga,americancheese,
cheddar inglês e emmenthal/
R$23);Blend7(brioche,ham-
búrguer 150g, pepperoni, che-

ddar inglês e maionese de
alho/ R$ 28), Blend 8 (2 ham-
búrgeres de 150g, alface, quei-
jo, molho especial, cebola, pi-
cles num pão sem gergelim/
R$ 33), Texas Hot Dog (brio-
che, salsicha viena em bacon e
cebola caramelizada/ R$ 23).
O novo blend de hambúrguer
dacasatemanguscomwagyu.

SERVIÇO: BLENDBURGER (RUAPINDORAMA, 45,
BOQUEIRÃO, SANTOS).DE TERÇAÀDOMINGO
DAS18HÀS0H30.

AGENDA

CLAUDIAG.OLIVEIRA, SOMMELIÈREJantar emDobro
está de volta
Até 30 de junho, Pátio Iporanga terá dois pratos pelo preço de um

ALEXSANDERFERRAZ

>>29/6,às 18h:Degustaçãode
vinhosnobolichedoLitoral Plaza
Shopping, emPraiaGrande.
Convites: R$75, revertidos
aoFundoSocial de Solidariedade
dePraiaGrande.
Tels.: 97408-5485e3476-2479.
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>>CasadasVitaminas: filé à
parmegiana (carneou frango).
Acompanhaarroze fritas.
>>FogodeMinas: caldo verde
nopão italianoequeijo
ralado.
>>Klakete:nhoqueàbolonhesa
comT-Boneespecial compoivre
ouespaguetedepalmito com
filédepeixeàmeunière.
>>Let’sWok:wok integral + suco

(massa+ carne+ shimeji +
brócolis +molho curry).
>>LilianaPasta&Pizza:pizza
dequalquer saboratéR$23,90.
>>ManiaSaudável:omelete+
sucode laranja natural + salada
oucrepioca+ sucode laranja
natural + salada.
>>MassasSantista:nhoque
ao sugo+àparmegianadecarne
ou frango.

>>RoxyPremiumLounge:
tapiocacaprese oupalmito
comminisalada.
>>SantoSabor:pizzabrotinho
ouFilé de Linguado+
2acompanhamentos.
>>Subway: sanduíchebeef
baconchipotle de 15 e30cm.
>>Yatta:HotRoll de salmão,
creamcheasee cebolinha
(10 fatias emdobroporR$ 18,00).
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Liliana Pasta e Pizza: qualquer sabor até R$ 23,90 vem em dobro

BlendBurger faz um
anoe renova cardápio

O novo blend de carnes do hambúrguer tem angus e wagyu, nobres

1
4

65

Entre as opções, tapioca caprese do Roxy Premium Lounge

DIVULGAÇÃO

GrandCru Importadora
eoGrandTasting2017

O polpetone de fraldinha promete ser um dos sucessos do festival

ALEXSANDERFERRAZ

ALEXSANDERFERRAZ
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Vinhos de autor e também
clássicos fizeram parte da
degustação da importadora

Grand Cru deste ano,
ocasião em que novidades são

exibidas a especialistas
e ao público em geral
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