
RISTORANTE E REGIONE

AGUZZO

CUCINA 
DEL MOLISE
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ANTIPASTO/ENTRADA

Sformatino di zucchine su crema di pecorino e fi ore di zucca fritto
Tortinha de abobrinhas sobre creme de pecorino e fl or de abóbora frita

ou

Cozze e patate
Mexilhões com batatas

PRIMO PIATTO/PRIMEIRO PRATO

Gnocchi  di spinaci con caciocavallo stagionato e za� erano
Nhoques de espinafre, com queĳ o caciocavallo curado e açafrão 

ou

Spaghetto quadrato con baccalà e timo
Espaguete quadrado com bacalhau e tomilho

SECONDO PIATTO/SEGUNDO PRATO

Agnello agli agrumi con crema leggera all´arancia
Costelinha de cordeiro empanada ao sabor de cítricos, com maionese light de laranja

ou

Polpo grigliato e insalatina di sedano
 Polvo grelhado e saladinha de salsão 

DOLCE/SOBREMESA

Ricordando l´ostia
Doce típico de Agnone em versão moderna, preparado com nozes, mel, chocolate e laranja cristalizada

     
ou

Millefoglie di pizzelle con amarene
Mil folhas crocantes alternadas com creme e geleia de cereja amarena 

Prezzo a persona/Preço por pessoa:

Pranzo/Almoço (antipasto, primo ou secondo e dolce/3 pratos): R$ 80,00
Cena/Jantar (menu completo/4 pratos): R$ 130,00

Bevande e servizio non inclusi/Bebidas e serviços não incluídos

Stefania Di Pasquo é formada em administração de empresas, 
dirigia a construtora de sua família, mas desde pequena adora 
cozinhar. Em 2012, aos 29 anos, decidiu mudar de vida para 
transformar sua paixão em profi ssão. Estudou na Niko Romito 
Formazione, escola do complexo Casadonna Reale, onde também 
estagiou no Reale, restaurante 3 estrelas de Romito. Voltou a 
Agnone para montar a charmosa pousada Colle Marino como o seu 
Locanda Mammì, no qual desenvolve um trabalho que combina 
tradição e inovação. Em pouco tempo, Stefania conquistou 1 
garfo do Guia Gambero Rosso e já se tornou uma referência da 
cozinha do Molise.

Chef convidada:

Ste fania Di Pasquo 
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RISTORANTE E REGIONE

ATTIMO

CUCINA
TRENTINO-ALTO

 ADIGE
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ANTIPASTO/ENTRADA

Uova, speck e patate
Creme de batata, speck crocante e ovo cozido a baixa temperatura

ou

Battuta di manzo, crema di nocciole, miele al limone e pane croccante
Carne bovina cortada na ponta da faca, creme de avelãs, mel ao limão e pão crocante

PRIMO PIATTO/PRIMEIRO PRATO

Risotto al burro nocciola, aceto di lamponi e ragù di maialino
Risoto na manteiga dourada, vinagre de framboesas e ragu de leitãzinho

ou

Gnocchi di patate, zuppa di cipolle e petto di quaglie
Nhoques de batatas, creme de cebolas e peito de codorna

SECONDO PIATTO/SEGUNDO PRATO

Controfi letto d´agnello, sedano rapa, radicchio e arance
Carré de cordeiro, aipo bola, radicchio e laranjas

ou

Filetto di trota, olio alla vaniglia, spinacini e purea di rapa rossa
Filé de truta cozida no vapor, azeite ao sabor de baunilha, espinafre e purê de beterraba

DOLCE/SOBREMESA

Crema di mela gialla, sfoglia caramellata e gelato alla cannella
 Creme de maças amarelas, massa folhada caramelada e sorvete de canela

ou

Biscotto al cacao, cremoso al cioccolato bianco e sorbetto all´albicocca
Biscoito ao cacau, creme de chocolate branco e sorbet de damasco

Prezzo a persona/Preço por pessoa:

Pranzo/Almoço (antipasto, primo ou secondo e dolce/3 pratos): R$ 99,39
Cena/Jantar (menu completo/4 pratos): R$ 139,39

Bevande e servizio non inclusi/Bebidas e serviço não incluídos

Matteo Metullio foi o mais jovem chef estrelado da Itália, quando 
conquistou, em 2014, com apenas 25 anos, o reconhecimento 
do Guia Michelin. Começou a carreira no Alle Codole, de Canale 
d´Agordo, e logo foi chamado por Norbert Niedekofl er, do Rosa 
Alpina, onde trabalhou por quatro anos. Em 2012, chegou ao 
hotel Ciasa Solares como subchef do La Siriolae, em poucos 
meses ganhou a confi ança da família Wieser, proprietária do 
empreendimento, que decidiu apostar em seu talento em vez 
de buscar no mercado um chef mais experiente. O igualmente 
jovem Alessandro Buff a, 28 anos, braço direito de Metullio, 
também estará em São Paulo.

Chef convidado:

Matteo Metullio
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RISTORANTE E REGIONE

BUTTINA

CUCINA 
DEL LAZIO

Menu_Restaurantes_BUTTINA.indd   1 13/10/16   11:15



ANTIPASTO/ENTRADA

Supplì al telefono
Bolinho com risotto de carne, tomate fresco e mussarela derretida

ou

Insalata di bollito di vitella, patate, fagioli bianchi e salsa verde
Salada com carne de vitela cozida, batatas, feĳ ão branco e molho verde

PRIMO PIATTO/PRIMEIRO PRATO

Spaghetti all´amatriciana
Espaguete típico da cidade de Amatrice, com guanciale e molho de tomate 

ou

Tonnarelli cacio e pepe
Massa artesanal com queĳ o pecorino e pimenta do reino

SECONDO PIATTO/SEGUNDO PRATO

Saltimbocca alla romana
Escalope de vitela com presunto cru e sálvia, servida com batatas ao forno

ou

Costolette di abbacchio alla scottadito 
Costeletas de cordeiro grelhadas com azeite e alecrim, servidas com brócolis gratinados

DOLCE/SOBREMESA

Semifreddo al croccante di mandorle
Doce gelado com amêndoas crocantes

ou

Cremoso di ricotta con salsa di visciole e frolla sbriciolata
Ricota cremosa com calda de cerejas e massa esfarelada

Prezzo a persona/Preço por pessoa:

Pranzo/Almoço (antipasto, primo ou secondo e dolce/3 pratos): R$ 82,00
Cena/Jantar (menu completo/4 pratos): R$ 118,00

Bevande e servizio non inclusi/Bebidas e serviço não incluídos

Marco Gallotta, aos 14 anos, resolveu se matricular em uma 
escola de formação profi ssional. Em pouco tempo fazia 
trabalhos esporádicos em estabelecimentos mais simples e, 
aos 16, começou a trabalhar como cumim no elegante Enoteca 
Capranica. Lá conheceu seu mestre Angelo Paracucchi e chegou 
ao cargo de chefe de partida. Fez fama no restaurante Gusto, 
no coração de Roma, mas optou pelo bairro do Pigneto, fora do 
circuito turístico, quando, em 2006, abriu o seu Primo al Pigneto. 
Gallotta, 41 anos, tem na tradição da cozinha italiana sua maior 
referência e como objetivo criar sem desrespeitar a história, 
estudando e trabalhando com o entusiasmo de sempre.

Chef convidado:

Marco Gallotta
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RISTORANTE E REGIONE

CASA SANTO ANTÔNIO

CUCINA
DELLA CALABRIA
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ANTIPASTO/ENTRADA

Tortino di pesce con mazzancolle, pane profumato al basilico
Tortinha de peixe com camarão, pão ao sabor de manjericão

ou

Selezione di verdure sott´olio,  salumi e formaggi 
Seleção de verduras no azeite, frios e queĳ os calabreses   

PRIMO PIATTO/PRIMEIRO PRATO

Lagana con broccoli e gamberi al profumo di limone
Massa artesanal com brócolis e camarões ao perfume de limão 

ou

Rigatoni con porcini, pecorino e gocce di “ ŉ duja ”
 Massa de grano duro com funghi porcini e creme de linguiça picante 

SECONDO PIATTO/SEGUNDO PRATO

Cubi di tonno rosso su crema di melanzane a� umicate e pomodorino marinato agli agrumi
Cubos de atum sobre creme de berinjela defumada e tomate marinado ao sabor de cítricos

ou

Stracotto di manzo alle erbe di montagna con patate “ambacchiuse”
Carne cozida com ervas da montanha, com batatas fritas no azeite e orégano

DOLCE/SOBREMESA
 

Sgonfi otto al biondo tardivo con salsa al cioccolato piccante 
Pastel de laranja com calda de chocolate picante 

ou

Semifreddo di mandorle e cioccolato bianco con salsa di liquirizia
Torta gelada de amêndoas e chocolate branco com calda de alcaçuz

Prezzo a persona/Preço por pessoa: 

Pranzo/Almoço (antipasto, primo ou secondo e dolce/3 pratos): R$ 89,00
Cena/Jantar (menu completo/4 pratos): R$ 135,00

Bevande e servizio non inclusi/Bebidas e serviço não incluídos

Giordano De Stefano, 35 anos, calabrês de Villapiana, trabalhou 
na Toscana e Emilia Romagna e, ao longo de sete anos, viajou o 
mundo apresentando a cozinha italiana e prestando consultoria 
em países como Tailândia, Turquia e Rússia, além de trabalhar 
sete anos em Londres. Participou da elaboração do livro Calábria, 
em todos os sentidos, do colega Luigi Ferraro, publicação que 
narra uma viagem gastronômica pela região. Atualmente, é chef 
da Gaudioso, empresa especializada em eventos gastronômicos, 
membro da Comissão Regional do Produto Típico e coordenador 
da Associação de Cozinheiros Profi ssionais da Calábria. Participa 
da Settimana pelo segundo ano consecutivo.

Chef convidado:

Giordano De Ste fano 
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RISTORANTE E REGIONE

FRICCÒ RISTORANTE

CUCINA DELLA
VALLE D´AOSTA
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ANTIPASTO/ENTRADA

“Lo salignon” 
Crema di ricotta con zucchine marinate, pomodori passiti e pane al miele

Creme de ricota com abobrinhas marinadas, tomates secos e pão com mel

ou

 “Damadzo” 
Funghi fritti in crosta di noci, crema di prezzemolo e polenta grigliata

Cogumelos frescos fritos em crosta de nozes, creme de salsinha e polenta grelhada

PRIMO PIATTO/PRIMEIRO PRATO

“Lo riz de Cogne” 
Risotto carnaroli con spinacini, trota salmonata e formaggio fontina

Risoto de arroz carnaroli típico da cidade de Cogne, com espinafre, truta salmonada e queĳ o fontina

ou

“Seuppa do mariadzo”
Zuppa di cavolo con pancetta e mele, cotta e gratinata al forno
Sopa de couve com pancetta e maçãs, cozida e gratinada no forno

SECONDO PIATTO/SEGUNDO PRATO

“Ragout do villadzo”
Agnello cotto lentamente, salsa di bacche di ginepro, cipollotti e prugne stufate

Cordeiro cozido lentamente com molho de zimbro, cebolas e ameixas

ou

“La carbonade”
Carne di manzo al vino ridotto con patate imburrate e verdure

Tiras de carne cozidas com  redução de vinho tinto e especiarias, com batatas na manteiga e legumes

DOLCE/SOBREMESA

“Todzo bleu”
Formaggio Bleu d´Aosta con composta di fi chi e peperoni rossi

Queĳ o azul das montanhas com compota de fi gos e pimentões vermelhos

ou

“Voyadzo en saveur”
Morbido di cioccolato servito tiepido, frutti caramellati alla grappa

Torta de chocolate servida morna, frutas carameladas com grappa

Prezzo a persona/Preço por pessoa:

Pranzo/Almoço (antipasto, primo ou secondo e dolce/3 pratos): R$ 80,00
Cena/Jantar (menu completo/4 pratos): R$ 120,00

Bevande e servizio non inclusi/Bebidas e serviços não incluídos

Paolo Bertholier, 55 anos, inclui em seu currículo passagens 
por cozinhas de hotéis cinco estrelas, inclusive no Brasil, onde 
trabalhou por dois anos no Sheraton do Rio de Janeiro. Também 
atuou na França, Suíça, Alemanha e na própria Itália, na região 
da Toscana. A partir de 2005, concentrou suas atividades no 
Valle D´Aosta, sua terra natal, tornando-se uma referência em 
gastronomia regional. Também é degustador de queĳ os da ONAF 
(Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi). E esteve à 
frente do restaurante do hotel Nira Montana de La Thuile, além 
de continuar seu trabalho na Aquolinae, escola de cozinha que 
fundou em 2011.

Chef convidado:

Paolo Bertholier
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RISTORANTE E REGIONE

MAREMONTI

CUCINA DELLA 
LOMBARDIA
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ANTIPASTO/ENTRADA

Polenta, rosso d’uovo e taleggio
Polenta, gema de ovo e queĳ o taleggio

ou

Fagottino di ricotta, crema di peperone rosso e provolone dolce
Pacotinho de ricota, creme de pimentão vermelho e provolone doce

 PRIMO PIATTO/PRIMEIRO PRATO

 Risotto alla milanese, pistilli di za� erano
Risoto de açafrão, receita campeã de Milão 

ou

Ravioli di zucca
Massa recheada com abóbora, amaretti e mostarda de marmelo, na manteiga e sálvia

SECONDO PIATTO/SEGUNDO PRATO

Ossobuco alla milanese
Ossobuco cozido e banhado com caldo cremoso de vegetais,

servido com purê de batatas

ou

Costoletta alla milanese
Costeleta de vitelo empanada, servida com salada de folhas mistas

 DOLCE/SOBREMESA

Crema di mascarpone lodigiano
Creme com queĳ o mascarpone de Lodi

ou

Torta paesana con gelato alla crema
Torta de chocolate com amaretti e pinolis e sorvete de creme

Prezzo a persona/Preço por pessoa:

Pranzo/Almoço (antipasto, primo ou secondo e dolce/3 pratos): R$ 85,00
Cena/Jantar (menu completo/4 pratos): R$ 120,00

Bevande e servizio non inclusi/Bebidas e serviços não incluídos

Massimiliano Masuelli, mais conhecido como Max, ao lado dos 
pais Pino e Tina, cuida da histórica Trattoria Masuelli San Marco, 
fundada pela família em 1921, na cidade de Milão. O local é 
conhecido por ter sido cenário da fundação da revista La Gola e 
da primeira reunião do movimento Slow Food, na década de 80. 
Mais recentemente, em 2011, conquistou o título de campione 
del riso alla milanese. Na cozinha, privilegiando sempre o uso 
das melhores matérias-primas, executa receitas tradicionais 
que aprendeu com a mãe e também mostra sua criatividade em 
pratos que mudam de acordo com a estação do ano.

Chef convidado:

Max Masuelli
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RISTORANTE E REGIONE

OSTERIA DEL PETIROSSO

CUCINA DELLA
BASILICATA
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ANTIPASTO/ENTRADA

Coppa e soppressata piccante con crema di ricotta e granella di noci
Copa e salame picante com mousse de ricota e grãos de nozes

ou

So� iato di baccalà con vellutata di ceci e peperoni cruschi
Souff lé de bacalhau com creme de grão de bico e pimentões secos

PRIMO PIATTO/PRIMEIRO PRATO

Zuppa del pastore
Sopa de legumes e cereais com torradas e azeite extravirgem cru

ou

Cavatelli con primosale, pistacchio di Stignano e pomodorini
Massa artesanal com pecorino fresco, pistache de Stignano e tomates cereja

SECONDO PIATTO/SEGUNDO PRATO

Cappello di prete con fonduta di caciocavallo
Paleta de carne bovina cozida em baixa temperatura, com fonduta de queĳ o caciocavallo

ou

Baccalà cotto in umido con peperoni cruschi e crostoni di pane
Bacalhau cozido com molho de tomates, servido com pimentões secos e  fatias de pão

DOLCE/SOBREMESA

Crema di ricotta e cioccolato con briciole alle mandorle, fi chi secchi e gelatina all´Amaro Lucano 
Mousse de ricota e chocolate com crocante de amêndoas, fi gos secos e gelatina ao sabor de licor de ervas  

ou

Sfoglie di pasta fritte con crema al marroncino del Vulture  e salsa agli agrumi
Tiras de massa fritas com creme de castanhas do Monte Vulture e calda de cítricos

Prezzo a persona/Preço por pessoa:

Pranzo/Almoço (antipasto, primo ou secondo e dolce/3 pratos): R$ 85,00
Cena/Jantar (menu completo/4 pratos): R$ 130,00

Bevande e servizio non inclusi/Bebidas e serviços não incluídos

Giuseppe Pocchiari é considerado uma das grandes revelações da 
cozinha italiana. Aos 26 anos, já é chef executivo do Il Castagneto, 
hotel e restaurante de Melfi , cidade onde nasceu e se formou 
pela sua tradicional escola de hotelaria. Coleciona medalhas de 
concursos nacionais e internacionais, como o International Young 
Chef Challenge, realizado em 2013 na Coreia do Sul. Também tem 
quatro temporadas na Toscana e um ano na Suíça.

Chef convidado:

Giuseppen Pocchiari  
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RISTORANTE E REGIONE

PASQUALE

CUCINA DEL 
VENETO
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ANTIPASTO/ENTRADA

“Folpetti” in umido alla Busera
Polvo cozido com molho de tomate levemente apimentado

ou

Insalata di gallina in saor con verdurine e frutta secca
Salada com galinha caipira ao sabor agridoce, legumes e fruta seca

PRIMO PIATTO/PRIMEIRO PRATO

Risotto al prosecco con branzino, ‘bisi’ e rosmarino
Risoto ao prosecco com robalo, ervilhas e alecrim 

ou

Bigoli al ragù d´anatra
Massa artesanal com molho de carne de pato

SECONDO PIATTO/SEGUNDO PRATO

Costolette di maialino con radicchio grigliato e patate arrosto
Costelinhas de leitão com radicchio grelhado e batatas assadas

 
ou

Baccalà alla vicentina con polenta abbrustolita
Bacalhau de Vicenza, cozido com molho branco e servido com polenta grelhada

DOLCE/SOBREMESA

Crema alla veneziana con limone, amaretti e gelato alla vaniglia
Bolinhos fritos de creme com limão, biscoito amaretti e sorvete de baunilha

ou

Zabaione con crostoli e panna montata
Doce aerado com massa crocante e creme chantilly  

Prezzo a persona/Preço por pessoa:

Pranzo/Almoço (antipasto, primo ou secondo e dolce/3 pratos): R$ 72,00
Cena/Jantar (menu completo/4 pratos): R$ 96,00

Bevande e servizio non inclusi/Bebidas e serviços não incluídos

Domenico Longo, 39 anos, nasceu e se formou na Calábria, 
mas atua no Veneto há quase vinte anos e, desde 2014, é chef 
executivo do La Vigna, restaurante no interior do Relais Monaco, 
em Ponzano Veneto, na província de Treviso. Trabalhou ao lado do 
estrelado Sergio Mei no Four Seasons de Milão (2001 e 2002) e 
esteve sete anos à frente do Trattoria Casa Coste de Susegana, 
onde a cozinha regional veneta é praticada em sua essência. 
Craque em escultura em gelo e confeitaria, Longo fez parte da 
equipe que fi cou em segundo lugar, em 2009 e 2011, na tradicional 
Coupe du Monde de la Pâtisserie, em Lyon, na França.

Chef convidado:

Domenico Longo 
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RISTORANTE E REGIONE

PICCHI

CUCINA DELLE 
MARCHE
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ANTIPASTO/ENTRADA

Olive ascolane
Azeitonas recheadas de carne, empanadas e fritas, com saladinha de folhas mistas

ou

Piccolo brodetto all´anconetana
Seleção de pescados com caldo típico da cidade de Ancona

 

PRIMO PIATTO/PRIMEIRO PRATO

Tortelli di ciauscolo e patate con fonduta di formaggio
Massa recheada de salame cremoso e batatas com fonduta de queĳ o

ou

Vincisgrassi
Lasanha ao forno com ragù de carnes mistas

SECONDO PIATTO/SEGUNDO PRATO

Petto d´anatra con scalogni glassati e fi chi
Peito de pato com cebolas glaceadas e fi gos

ou

Filetto di maiale al vino cotto con verdurine croccanti
Filé de carne suína ao vinho cozido com legumes crocantes

DOLCE/SOBREMESA

Zuppa inglese
Pavê de creme e chocolate banhado com licor alchermes 

ou

Frittelle di polenta
Bolinhos de polenta frita com sorvete artesanal de maçã

  

Prezzo a persona/Preço por pessoa:

Pranzo/Almoço (antipasto, primo ou secondo e dolce/3 pratos):  R$ 90,00
Cena/Jantar (menu completo/4 pratos): R$ 180,00

Bevande e servizio non inclusi/Bebidas e serviços não incluídos

Barbara Settembri, com o título de “Maestro di Cucina Italiana” 
pela ALMA – Escola Internacional de Cozinha Italiana - dado por 
seu mestre Gualtiero Marchesi, reitor da instituição e um dos 
maiores nomes da cozinha italiana. Bárbara tem experiência 
adquirida em grandes hotéis do norte do país, inaugurou em 2011 
o seu La Locanda dei Matteri, em Sant´Elpidio a Mare, província 
de Fermo. O restaurante nasceu com o objetivo de valorizar a 
cozinha tradicional, promovendo a utilização de produtos da 
região e o preparo artesanal de pães e massas. Barbara gosta 
de resgatar receitas clássicas, reinterpretando-as de maneira 
moderna, mas faz questão de manter os sabores e aromas do 
passado, como aqueles que sentia na cozinha de sua casa.

Chef convidada:

Barbara Settembri 
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RISTORANTE E REGIONE

PISELLI

CUCINA DEL
 PIEMONTE
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ANTIPASTO/ENTRADA

Cipolla caramellata con fonduta di formaggio e briciole di salsiccia
Cebola caramelada com fonduta de queĳ o e pedacinhos de linguiça

ou

Crostatina di peperoni con acciughe, olive e tonno di coniglio
Massa folhada com pimentões, aliche, azeitonas e  conserva de coelho   

PRIMO PIATTO/PRIMEIRO PRATO

Risotto carnaroli mantecato alla zucca con acini d’uva caramellati
Risoto de abóbora com uvas carameladas

ou

Tagliolini di pasta fresca con ragù di guancetta di vitello e funghi
Massa fresca com ragu de bochechinha de vitelo e cogumelos

SECONDO PIATTO/SEGUNDO PRATO

Guancia di vitello  cotta a bassa temperatura con polentina morbida 
Bochecha de vitelo cozida em baixa temperatura com polenta cremosa

ou

Agnello alla “Tre Re” con cremoso di patate e spinaci
Cordeiro ao forno com creme de batatas e espinafre, receita da centenária casa de Castellamonte

DOLCE/SOBREMESA

Terrina di pesche al moscato con salsa agli amaretti
Terrine de pêssego ao vinho moscato e calda de amaretti

ou

Budino di mele renette con crema inglese aromatizzata alla grappa e croccante al cioccolato
Pudim de  maçã com creme inglês aromatizado com grappa e crocante de chocolate

Prezzo per persona/Preço por pessoa: 

Pranzo/Almoço (antipasto, primo ou secondo e dolce/3 pratos): R$ 85,00
Cena/Jantar (menu completo/4 pratos): R$120,00

Bevande e servizio non inclusi/Bebidas e serviço não incluídos

Roberto Marchello, 37 anos, formado pelo tradicional Istituto 
Albeghiero Giuseppe Pastore, estagiou em restaurantes 
importantes como La Ciau del Tornavento de Treiso até chegar 
ao Tre Re, onde começou como auxiliar de cozinha em 1996. 
Depois de onze anos, assumiu o cargo de chef executivo e, em 
2013, ao lado da mulher e sócia Federica Bertoglio Gris, tornou-
se proprietário do estabelecimento que está festejando seu 
centenário. Marchello orgulha-se de fazer parte da história deste 
restaurante, que fi ca na pequena Castellamonte, fora da rota 
turística, mas que sempre atraiu gourmets de todas as partes 
do mundo.

Chef convidado:

Roberto Marchello 
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RISTORANTE E REGIONE

RISTORANTINO

CUCINA
DELL´ABRUZZO
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ANTIPASTO/ENTRADA

Polpette di ricotta arrostite, crema fredda di pomodoro e basilico fritto
Mini almôndegas de ricota, creme frio de tomates e manjericão frito

ou

Insalata di mare tiepida alla Giuliese
Frutos do mar cozidos no vapor com molho típico da cidade de Giulianova,

 com cebola roxa marinada e tomate confi t

PRIMO PIATTO/PRIMEIRO PRATO

 Maltagliati all´uovo con ragù di agnello
Massa fresca cortada de forma irregular com ragu de carne de cordeiro 

picada na ponta da faca e lascas de queĳ o pecorino

ou

Maccheroni alla chitarra con baccalà
Massa longa e fi na como cordas da guitarra com pedaços de bacalhau e alho poró,

 fi nalizado com pó de pimentão doce da cidade de Altino 

SECONDO PIATTO/SEGUNDO PRATO
 

Baccalà all´Aquilana
Filés de bacalhau empanados e aromatizados com açafrão,

 servido com verduras temperadas com azeite  extravirgem Tortiglione

ou

Agnello “cace e ove””
Paleta de cordeiro com molho de queĳ o, ovos, limão e noz moscada, com batatas gratinadas e funghi

DOLCE/SOBREMESA

Pera al vino Montepulciano d´Abruzzo
Pera cozida com vinho tinto, creme de ricota com açafrão de Navelli e amêndoas tostadas 

ou

Pizzadolce al bicchiere
Pão de ló recheado com creme, chocolate e amêndoas

Prezzo per persona/Preço por pessoa:

Pranzo/Almoço (antipasto, primo ou secondo e dolce/3 pratos): R$ 85,00
Cena/Jantar (menu completo/4 pratos): R$ 135,00 

Bevande e servizio non inclusi/Bebidas e serviços não incluídos

Gabriele Marrangoni é considerado uma espécie de embaixador 
de Abruzzo. Há quase vinte anos, colabora com o movimento Slow 
Food e viaja o mundo para promover a cultura gastronômica e os 
produtos de sua terra. A riqueza da cozinha abruzzese vem da 
proximidade entre mar e montanha, locais em que que cultivam 
boa parte dos legumes e verduras preparados em seu restaurante 
e compra pessoalmente os pescados do vizinho Adriático, dando 
sempre muita atenção à sustentabilidade e sazonalidade da 
matéria prima. Desde 2001, é chef e proprietário do belo Borgo 
Spoltino, no interior da província de Teramo.

Chef convidado:

Gabriele Marrangoni 
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RISTORANTE E REGIONE

SANTO COLOMBA

CUCINA
DELLA LIGURIA
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ANTIPASTO/ENTRADA

Verdure ripiene
Abobrinha, tomate e mini berinjela com recheio de queĳ os, ovos e orégano 

ou

 Baccalà mantecato (Brandacujun)  
Brandade de bacalhau com batata, salsinha e azeite de oliva

PRIMO PIATTO/PRIMEIRO PRATO

Gnocchi al pesto
Nhoques com manjericão amassado com azeite, alho, pinoli e queĳ os pecorino e parmesão 

ou

Taglierini al “tocco” di funghi porcini
Massa artesanal servida com molho de tomates e cogumelos secos 

SECONDO PIATTO/SEGUNDO PRATO

Dentice alla ligure
Filé de pargo assado com azeitonas pretas, pinoli e batatas

ou

Agnello con carciofi 
 Paleta de cordeiro cozida com ervas aromáticas e vinho branco, com alcachofras salteadas na panela

DOLCE/SOBREMESA

Sacripantina
Pedaços de pão de ló embebidos com licor de amaretti, intercalados com creme e chocolate  

ou

Frittelle di pere
Peras empanadas e fritas com  sorvete artesanal de canela 

Prezzo a persona/Preço por pessoa:

Pranzo/Almoço (antipasto, primo ou secondo e dolce/3 pratos): R$ 95,00
Cena/Jantar (menu completo/4 pratos): R$ 130,00

Bevande e servizio non inclusi/Bebidas e serviços não incluídos

Giacomo Campodonico é formado em economia pela Universidade 
de Gênova, mas logo trocou um diploma por outro ligado à sua 
tradição familiar. Cursou a ALMA (Escola Internacional de Cozinha 
Italiana), com sede em Colorno (Parma), que tem como reitor 
Gualtiero Marchesi, considerado o pai da cozinha moderna na 
Itália. Após fazer estágio no Hotel Splendido, de Portofi no, e no 
tradicional Zeff irino, de Gênova, Campodonico assumiu o cargo 
de chef da Trattoria All´Ulivo, de propriedade de sua família, 
localizada no distrito de Barassi, em Lavagna, no sul da Ligúria. 
Tem apenas 27 anos e volta pelo segundo ano consecutivo a São 
Paulo.

Chef convidado:

Giacomo Campodonico  
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RISTORANTE E REGIONE

SENSI

CUCINA
DEL FRIULI

VENEZIA GIULIA
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ANTIPASTO/ENTRADA

Sformatino so� ice di zucca con fonduta di Montasio stravecchio
Tortinha macia de abóbora com fonduta de queĳ o Montasio extra curado 

ou

“Toč in braide” 
Polenta cremosa com queĳ o derretido e linguiça crocante

PRIMO PIATTO/PRIMEIRO PRATO

Risotto allo za� erano friulano e San Daniele croccante
Risoto de açafrão com crocante de presunto cru de San Daniele

ou

Gnocchi di zucca, burro, salvia e ricotta a� umicata
Nhoques de abóbora na manteiga e sálvia, com ricota defumada 

SECONDO PIATTO/SEGUNDO PRATO

Gulash di manzo alla triestina con polenta 
Guisado de carne bovina cozida lentamente com páprica e cebola, servido com polenta 

ou

Costine di maiale con le verze stufate
Costelinhas de porco com couve lombarda cozida

DOLCE/SOBREMESA

Gubana con grappa
Torta de nozes, passas e pinolis ao perfume de grappa

ou

Strudel di mele con salsa ai frutti di bosco
Strudel de maçãs com calda de frutas do bosque

Prezzo per persona/Preço por pessoa:

Pranzo/Almoço (antipasto, primo ou secondo e dolce/3 pratos): R$ 82,00
Cena/Jantar (menu completo/4 pratos): R$ 98,00 

Bevande e servizio non inclusi/Bebidas e serviços não incluídos

Federico Mariutti vive, desde os 13 anos, o dia a dia de uma 
cozinha, pois começou ajudando o pai a limpar pescados no 
restaurante da família e, aos 17, conseguiu seu primeiro emprego 
no luxuoso Hotel Gritti Palace, de Veneza. Também trabalhou no 
Savoy, de Florença, e no estrelado Rigoletto de Reggiolo, na Emilia. 
Em 2009, com apenas 25 anos, reformou um antigo bar do início 
do século passado para abrir a Osteria Turlonia, em Fiume Veneto, 
província de Pordenone. Sempre ao lado da mulher, a sommelier 
Isabella, responsável pela carta de vinhos, oferece um cardápio 
que valoriza as tradições culinárias da região.

Chef convidado:

Federico Mariutti 
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RISTORANTE E REGIONE

SPADACCINO

CUCINA
DELL´EMILIA

ROMAGNA
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ANTIPASTO/ENTRADA

Gnocco fritto con i salumi
Pastel de vento com seleção de presunto, pancetta, coppa e salame

ou

Asparagi e uovo
Aspargos frescos com conserva de ovos

PRIMO PIATTO/PRIMEIRO PRATO

Crespelle di ricotta e crudo
Crepes de ricota com presunto cru de Parma

ou

Strozzapreti e funghi freschi
Massa artesanal ao molho de cogumelos frescos 

SECONDO PIATTO/SEGUNDO PRATO

Millefoglie di maialino
Leitão assado à moda da Emilia Romagna, cortado em fatias entremeadas de legumes

ou

Terrina di selvaggina
Terrine de javali, carne suína e frutas secas, servida com salada da estação

DOLCE/SOBREMESA

Torta in cantina
Torta de amêndoas torradas com chocolate, cacau e licor alchermes

ou

Riccioli di tagliatelle con spuma di crema inglese
Tagliatelle doces, amêndoas picadas e limão, servida com espuma de creme inglês 

Prezzo a persona/Preço por pessoa:

Pranzo/Almoço (antipasto, primo ou secondo e dolce/3 pratos): R$ 80,00
Cena/Jantar (menu completo/4 pratos): R$ 115,00

Bevande e servizio non inclusi/Bebidas e serviços não incluídos

Stefania Lombardi é chef e sócia do Locanda Piera, uma típica 
pousada de montanha, na localidade de Marmoreto di Busana, 
província de Reggio Emilia. Em 2013, o restaurante recebeu o prêmio 
de melhor “Menu a Km Zero” (com ingredientes produzidos em 
terras próximas), concurso gastronômico realizado entre cidades 
emilianas e toscanas do Parque Nacional dos Apeninos. Formada 
pela ALMA (Escola Internacional de Cozinha Italiana) de Parma, 
Lombardi destacou-se na turma de 2009 do Corso Superiore di 
Cucina Italiana. Aliás, ela foi indicada para representar a Emilia 
Romagna em São Paulo por seu mestre Luciano Tona, diretor 
didático da escola.

Chef convidada:

Ste fania Lombardi
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RISTORANTE E REGIONE

SUPRA

CUCINA
DELLA PUGLIA
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ANTIPASTO/ENTRADA

Capocollo di Martina Franca, burrata, insalata verde
A famosa copa da cidade de Martina Franca, burrata e saladinha verde

ou

Calamari in umido su una zuppetta di pomodoro e basilico 
Lulas recheadas com pedacinhos do próprio molusco e ervas frescas sobre caldo de tomate e manjericão

PRIMO PIATTO/PRIMEIRO PRATO

Orecchiette con cime di rape e briciole di pane
Massa artesanal cozida com folhas de nabo, servida com farelo de pão crocante, 

azeite extravirgem, aliche e pimenta vermelha

 ou

Tubetti, cozze e gamberi
Massa seca em formato de pequenos tubos com mexilhões 

e camarões rosa em molho de tomates frescos e dill

SECONDO PIATTO/SEGUNDO PRATO

Orata con crema di fave bianche e bietole
Dourada com creme de favas brancas e acelga

ou 

Capretto al forno con crema di patate e cipolla agrodolce
Cabrito ao forno com creme de batatas e cebola agridoce

DOLCE/SOBREMESA

Macedonia di frutta e verdure con gelato al fi ordilatte mantecato al vin cotto
Salada de frutas e verdutas com sorvete de nata marmorizado com vinho tinto cozido 

ou

Crostata di ricotta e limone con crema inglese
Torta de ricota fresca e limão siciliano com creme inglês

Prezzo a persona/Preço por pessoa:

Pranzo/Almoço (antipasto, primo ou secondo e dolce/3 pratos): R$ 99,00 
Cena/Jantar (menu completo/4 pratos): R$ 140,00

Bevande e servizio non inclusi/Bebidas e serviços não incluídos

Stefano Di Gennaro, 31 anos, formou-se com ótima avaliação pelo 
Istituto Alberghiero di Molfetta em 2004 e logo partiu para o norte 
do país para trabalhar no Hotel Caravelle, de Diano Marina, em 
Impéria. Depois de quatro anos na Ligúria, voltou a Puglia como 
subchef do Ristorante Orangerie, em Trani, sua cidade natal, onde, 
desde 2011, é chef e proprietário do moderno Quintessenza. O 
chef afi liou-se recentemente ao Jeunes Restaurateur d´Europe.

Chef convidado:

Ste fano Di Gennaro 
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RISTORANTE E REGIONE

TERRAÇO ITÁLIA

CUCINA
DELLA TOSCANA
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ANTIPASTO/ENTRADA

 Piccolo cacciucco alla livornese 
Pescados cozidos e servidos em saboroso caldo típico de Livorno

 
ou

Tortino di verdure con fonduta di pecorino
Tortinha de verduras com fonduta de queĳ o pecorino

PRIMO PIATTO/PRIMEIRO PRATO

 Risotto nero con carciofi ni croccanti
Risoto de lulas em sua tinta com alcachofrinhas crocantes

ou

Pappardelle al sugo di coniglio
Massa fresca cortada em tiras largas com molho de carne de coelho

SECONDO PIATTO/SEGUNDO PRATO

Gamberi con lardo di Colonnata
Camarões envoltos no delicado toucinho de Colonnata, coração de alcachofras salteados na panela

ou

Cinghiale in dolceforte
Carne de javali cozida em molho agridoce, servida com purê de batatas

DOLCE/SOBREMESA

Panna cotta ai frutti di bosco e salsa al cioccolato
Panacota com frutas de bosque e calda de chocolate

ou

Torta di riso con gelato fi ordilatte e amarena
Torta de arroz com sorvete artesanal de nata e amarena

Prezzo a persona/Preço por pessoa:

Pranzo/Almoço (antipasto, primo ou secondo e dolce/3 pratos): R$ 126,00
Cena/Jantar (menu completo/4 pratos): R$ 198,00

Bevande e servizio non inclusi/Bebidas e serviços não incluídos

Antonio Morelli, 44 anos, tem uma carreira construída no litoral 
da Toscana, principalmente em Marina di Carrara, Forte dei 
Marmi e Viareggio, onde trabalha desde de 2014 no Il Principino, 
que faz parte de um complexo multifuncional à beira mar. Na 
única ocasião em que esteve fora de seu território, no começo 
da década passada, atuou no famoso Hotel Danieli, em Veneza. 
Morelli é especialista em jantares de gala e como diretor do Team 
Toscana da Unione Regionale Cuochi Toscani participa e coordena 
apresentações em escolas de profi ssionalização e eventos 
gastronômicos na Itália e no exterior.

Chef convidado:

Antonio Morelli 
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RISTORANTE E REGIONE

TRATTORIA FASANO

CUCINA
DELL’UMBRIA
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ANTIPASTO/ENTRADA

Petto di faraona tartufato con amarene su letto di misticanza e verdurine marinate
Peito de galinha d´angola com trufas negras e cerejas  amarena 

com salada de folhas e legumes marinados

ou

Millefoglie di fojata, mantecato di verza e salsicce, fonduta di pecorino 
Massa folhada com couve, linguiça e fondue de queĳ o pecorino 

PRIMO PIATTO/PRIMEIRO PRATO

Zuppa di lenticchie con sfoglia di pane croccante al profumo di bosco
Sopa de lentilhas com crocante de pão ao perfume de ervas 

ou

Tortelli di ricotta e zucchine con za� erano d´Arna e fi ori di zucca
Tortelli de ricota e abobrinha ao molho de açafrão e fl or de abóbora 

SECONDO PIATTO/SEGUNDO PRATO

Trancio di baccalà scottato alla perugina
Posta de bacalhau selado no azeite e assado com pinolis, uvas passas e azeitonas verdes  

 ou

Pancia di vitellone laccata al miele con purea di patate alle erbette
Peito de vitelo ao mel, sálvia e alecrim com purê de batatas e ervas aromáticas

DOLCE/SOBREMESA

Crescionda spoletina con dadolata di frutta
Torta de chocolate e amaretti típica de Spoleto, com misto de frutas  frescas

ou

Rocciata di Assisi con spuma al Vinsanto
Rocambole de frutas secas e maçã de Assis e creme ao Vinsanto

Prezzo a persona/Preço por pessoa:

Pranzo/Almoço (antipasto, primo ou secondo e dolce/3 pratos):  R$ 145,00
Cena/Jantar (menu completo/4 pratos): R$ 198,00

Bevande e servizio non inclusi/Bebidas e serviços não incluídos

Samuele Bovini, 36 anos, com a experiência adquirida em mais 
de dez anos como chef, desde 2012 faz parte do corpo de 
docentes da Università dei Sapori. Com sede em Montebello, nas 
proximidades de Perugia, a escola ministra cursos de formação e 
especialização para profi ssionais italianos e estrangeiros. Além de 
especialista na cozinha da Umbria, Bovini é graduado em Ciências 
da Comunicação, escreve artigos para revistas de gastronomia e 
assinou dois fascículos da coleção “La Cucina Regionale Italiana”, 
distribuídos como suplemento do jornal La Repubblica.

Chef convidado:

Samuele Bovini  
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RISTORANTE E REGIONE

TRE BICCHIERI

CUCINA
DELLA SICILIA
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ANTIPASTO/ENTRADA

Arancino di couscous su crema di pomodoro al profumo di basilico
Bolinho de cuscuz com legumes e queĳ o cremoso sobre molho de tomates ao perfume de manjericão

ou

Parmigiana di melanzane classica
Fatias de berinjela intercaladas com molho de tomates, queĳ o fresco e parmesão gratinado

PRIMO PIATTO/PRIMEIRO PRATO

Risotto di barbabietole e salsiccia su crema di formaggio
Risoto de beterraba e linguiça com creme de queĳ o

ou

Involtini di spaghetti con melanzane e ricotta al forno
Enroladinhos de espaguete com berinjela e ricota ao forno

SECONDO PIATTO/SEGUNDO PRATO

Spalla d’Agnello farcita con i pistacchi di Bronte e patate al forno
Paleta de cordeiro recheada com pistaches de Bronte e batatas ao forno

ou

Maialino cotto a bassa temperatura servito su crema di patate viola,
mela e rabarbaro caramellati

Leitãozinho cozido em baixa temperatura servido sobre creme de batatas roxa, maçã e ruibarbo caramelados

DOLCE/SOBREMESA

Tortino di pistacchi di Bronte su crema vaniglia
Pudim de pistaches de Bronte com creme de baunilha

ou

Cannoli di ricotta
Massa crocante recheada com ricota e frutas cristalizadas  

  

Prezzo a persona/Preço por pessoa:

Pranzo/Almoço (antipasto, primo ou secondo e dolce/3 pratos):  R$ 85,00
Cena/Jantar (menu completo/4 pratos): R$ 130,00

Bevande e servizio non inclusi/Bebidas e serviços não incluídos

Pinuccia di Nardo compõe um quarteto de chefs, ao lado de Pina, 
Nuccia e Nina, todas descendentes de Nonna Nina, que, nos anos 
30, foi cozinheira na casa de uma família nobre de Palermo. As 
quatro trabalham no Antica Filanda e são casadas com os sócios 
da casa - Nunzio Campisi (chef e marido de Pinuccia), Basilio, 
Salvatore e Nino. O restaurante da pequena Capri Leone, próxima 
de Messina, faz parte da Associazione Le Soste di Ulisse, que 
reúne os melhores estabelecimentos da ilha e promove a riqueza 
enogastronômica da Sicília.

Chef convidada:

Pinuccia Di Nardo  
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RISTORANTE E REGIONE

VINARIUM

CUCINA DELLA
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ANTIPASTO/ENTRADA

Crema di ceci con gamberi rosa scottati e spinaci all´aglio e olio
Creme de grão de bico com camarões rosa selados e espinafre ao alho e óleo

ou

Mozzarella di bufala in carrozza, salsa di pomodori freschi al basilico e acciughe
Mussarela de búfala frita sobre molho de tomates frescos com manjericão e aliche

PRIMO PIATTO/PRIMEIRO PRATO

Paccheri mantecati al sugo di polipo, pane tostato e olive
Massa seca curta com molho de polvo, pão tostado e azeitonas 

ou

Sartù di riso con ragù di costata di bue,  piselli, mozzarella di bufala e polpettine napoletane
Bolo de arroz com ragu de costela bovina, ervilhas, mussarela de búfala e mini almôndegas napolitanas

SECONDO PIATTO/SEGUNDO PRATO

Branzino in crosta di patate e guazzetto all´acqua pazza
Robalo em crosta de batatas e molho com tomates frescos, azeitonas, alcaparras e salsinha 

ou

Cosciotto di capretto alla beneventana cucinato a 
bassa temperatura con patate nocciola e purea di zucca

Perna de cabrito à moda de Benevento cozido em baixa temperatura com batatinhas e purê de abóbora

DOLCE/SOBREMESA

Classica torta caprese con salsa al limoncello
Torta tradicional da ilha de Capri com chocolate e amêndoas, com calda à base de limoncello

ou

Babà al rum con  crema allo zabaione e salsa ai mirtilli
Massa de pão de ló embebida em calda de rum e chocolate, ao creme zabaione e calda de mirtilos

Prezzo a persona/Preço por pessoa:

Pranzo/Almoço (antipasto, primo ou secondo e dolce/3 pratos): R$ 85,00
Cena/Jantar (menu completo/4 pratos): R$ 115,00

Bevande e servizio non inclusi/Bebidas e serviços não incluídos

Domenico Sepe, 34 anos, trabalha ao lado de Pasquale Palamaro 
no Indaco, uma estrela Michelin, localizado no interior do 
luxuoso Hotel Regina Isabella, em Ischia, no golfo de Nápoles. 
Por quatro temporadas, foi chef do Oasis, uma das casas mais 
movimentadas da ilha, também tem passagens por restaurantes 
estrelados como o L´Olivo de Capri, e o Le Calandre de Rubano. 
Como Palamaro, que esteve presente nas últimas duas edições da 
Settimana, Sepe usa técnicas modernas para preparar receitas 
tradicionais da cozinha napolitana e tem um cuidado especial na 
apresentação dos pratos.

Chef convidado:

Domenico Sepe
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RISTORANTE E REGIONE

VINHERIA PERCUSSI

CUCINA DELLA
 SARDEGNA
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ANTIPASTO/ENTRADA

Millefoglie di carasau, ortaggi e bottarga
Torre de folhas de pão sardo, verduras da horta e ovas  secas de tainha

ou

Insalatina di aragosta alla catalana
Salada de cauda de lagosta com tomates e cebolas

PRIMO PIATTO/PRIMEIRO PRATO

Ravioli sardi al pomodoro e basilico
Massa recheada com ricota de ovelha ao molho de tomate e manjericão, com queĳ o pecorino ralado

ou

Fregula ai frutti di mare 
Massa típica servida com molho de frutos do mar

SECONDO PIATTO/SEGUNDO PRATO

Agnello alle erbe con salsa al Cannonau
 Paleta de cordeiro ao sabor de ervas aromáticas e vinho tinto

ou

Tagliata di tonno in crosta di pane nero
Escalopes de atum em crosta de pão integral

DOLCE/SOBREMESA

Semifreddo al torroncino
Gelado de torrone com calda de chocolate e laranja

ou

Ricotta dolce in cialda croccante
Sobremesa à base de ricota fresca com tuille crocante

Prezzo a persona/Preço por pessoa:

Pranzo/Almoço (antipasto, primo ou secondo e dolce/3 pratos): R$ 99,00
Cena/Jantar (menu completo/4 pratos): R$ 139,00 

Bevande e servizio non inclusi/Bebidas e serviços não incluídos

Achille Pinna, 48, é chef do restaurante Da Achille, no interior 
do tradicional Hotel Moderno de propriedade de sua família, 
em Sant´Antioco, no sul da Sardenha. Formou-se no Istituto 
Professionale Alberghiero de Arzachena, na Costa Esmeralda. 
Graças ao seu reconhecido talento, já representou a região e 
a Itália em importantes eventos nos Estados Unidos, Tailândia, 
Singapura e Finlândia. Pinna costuma dizer que a fi losofi a de sua 
cozinha se resume a três palavras: pureza, simplicidade e frescor. 
Desde pequeno, acompanhava o trabalho do pai Mario, com 
quem aprendeu a selecionar os melhores pescados e valorizar os 
produtos de sua terra.

Chef convidado:

Achille Pinna
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