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Dogma inaugura bar próprio na Vila Buarque
5 Marina Consiglio
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Região central
BOTEQUINS

Estadão
O sanduíche de pernil, com
molho de pimentão, tomate
e cebola, alçou à fama este
clássico endereço da cidade.
Além do carro-chefe, cai bem
o lanche de mortadela. Para

Cerveja St.
Fortunato 12,
uma belgian
dark strong ale

Divulgação

Conhecida por ser uma
“cervejaria cigana” —que
usa a fábrica de outras
marcas para fazer suas
receitas—, a paulistana
Dogma, ganhou, no final de
agosto, um lugar para
chamar de seu.
O local escolhido foi uma
antiga oficina mecânica na
Vila Buarque, na região
central (e fora de Pinheiros,
bairro que concentra a
maioria dos bares de cerveja
artesanal).
Num imóvel de paredes
com tijolos à vista, poucas
mesas e iluminação clara,
instalou-se o “tasting room”
da marca (sala de degustação, em português). Mais
comuns fora do país, são
espaços em que microcervejarias oferecem bebidas de
fabricação própria. Por isso,
não há cozinha no local.
Além das 20 torneiras
engatadas, atualmente, com
15 chopes, alguns encontrados somente por lá, há
cervejas em lata e garrafa e
uma pequena fábrica, com
sete tanques e capacidade
para produzir 3.500 litros mensais. Ali, são
feitas, no momento, seis Dogmas exclusivas
do bar, como a Cake, uma imperial stout com
coco, e a Lupulin, uma american pale ale.
Para saciar a fome, os clientes podem pedir
comida por delivery ou aproveitar os food
trucks que estacionam na porta.
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Quem quiser saber como a produção da
cerveja funciona pode agendar uma visita
guiada, aos sábados e domingos, a partir das
12h. Para isso, é preciso mandar um e-mail
para loja@cervejariadogma.com.br.
R. Fortunato, 236, Vila Buarque, região central, s/ tel. 50
pessoas. Qui. e sex.: 17h às 23h. Sáb.: 12h às 23h. Dom.: 12h
às 19h. CC: V, M. Dogma - 350 ml: R$ 17 a R$ 34. ad

acompanhar a comilança, há
cervejas em garrafa long neck.
O local funciona 24h.
Vd. Nove de Julho, 193, Centro, tel.
3257-7121. 42 lugares. Seg. a dom.:
24 horas. CC: V, M, AE, E, D, H. Estac. a
partir de R$ 9 (r. da Consolação, 279).
T: A, Cv, B, Gv, Te, V, So. Cerveja Skol 355 ml: R$ 7. d

DRINQUES

Frank Bar

Leia na pág. 84
R. São Carlos do Pinhal, 424, Bela Vista,
tel. 3145-8000. 50 lugares. Seg. a qua.:
18h à 1h. Qui. a sáb.: 18h às 2h. Dom.:
18h às 24h. CC: V, M, AE, E, D. Estac. a
partir de R$ 26. Couvert artístico: R$ 10.
Drinque Ataraxia: R$ 35. armw

VARIADOS

Izakayada

Instalado em frente ao Cine
Joia, o lugar lembra um
boteco japonês, mas reúne no
cardápio influências dos EUA,
da Alemanha, do Líbano e do
México. Há criações como o
Guacamaki (temaki de arroz,
guacamole e creme azedo) e o
drinque picante Bloody Miwa,
que leva sucos de tomate e limão,
shoyu e wasabi. Não deixe de
provar a coxinha, de casquinha
crocante e recheio cremoso.
Pça. Carlos Gomes, 61A, Centro, região
central, s/ tel. 20 lugares. Ter. a sex.: 18h
às 23h. Sáb.: 13h às 23h. CC: V, M, E, D.
Cerveja Original - 600 ml: R$ 13.
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Renovada

Frank Bar

O bar do hotel Maksoud
Plaza, comandado pelo
premiado barman Spencer
Amereno Jr., tem nova
carta com 20 coquetéis.
Destes, 17 são exclusivos
—como o Ataraxia (foto),
bebida defumada,
preparada à base de uísque
bourbon Evan Williams
Black, e o A Smash,
com gim, aipo, hortelã
e chutney de manga.

Leo Feltran/Divulgação
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Região leste
CERVEJAS ESPECIAIS

CC Rider Blues & Beer

Com mesas de sinuca no andar
superior, a casa recebe músicos
que tocam blues ao vivo de quinta
a sábado. A carta de cervejas
é extensa, a maioria delas é
nacional. Há, por exemplo,
Dama, Coruja e Madalena. O bar
participa da Restaurant Week com
combos como o que tem porção
de nachos, costelinha de porco ao
barbecue e torta de maçã.
R. Jumana, 198, Mooca, tel. 27742946. 200 lugares. Ter. e qua.: 17h às
24h. Qui. a sáb.: 17h à 1h. CC: V, M,
AE, E, D, H. T: A, Te, So. Ingresso (qui.
a sáb): R$ 10. Cerveja Dama Weiss 568 ml: R$ 24,50. armw

VARIADOS

Bar do Padre

O salão amplo e arejado tem teto
retrátil, além de uma pequena
varanda bem concorrida. O
carro-chefe do menu é a picanha
no réchaud, que serve até
três pessoas. Às sextas e aos
sábados, há música ao vivo no
esquema banquinho e violão.

R. Pe. Benedito de Camargo, 665,
Penha de França, tel. 2289-0693. 100
lugares. Ter. a qui. e dom.: 16h às 24h.
Sex. e sáb.: 16h às 2h. CC: V, M, AE, E.
Couvert artístico: R$ 5. Cerveja Original
- 600 ml: R$ 12,90. rmlw

WINE-BARES

Biesky

Mistura de empório e wine-bar,
dispõe de uma varanda e de
um aconchegante salão com luz
baixa. A carta de vinhos tem
aproximadamente 400 rótulos.
Entre uma taça e outra, aposte
nos queijos e nas bruschettas —a
de berinjela com tomate, aliche,
queijo e manjericão é uma boa
pedida. Quem gosta de cerveja
também é bem-vindo: há mais de

200 opções. De quinta a sábado,
há programação de música ao
vivo, com foco na MPB.
R. Maria Otília, 244, Vila Regente Feijó,
tel. 2671-7221. 120 lugares. Qua. e qui.:
18h às 23h. Sex. e sáb.: 18h às 24h. CC:
V, M. Estac. (grátis). Vinho Farmus - 750
ml: R$ 40. amlw

Região norte
BOTEQUINS

Bar do Caldo

Com poucas mesas, o legítimo
pé-sujo se esconde em uma rua
residencial. O cardápio sugere
caldos como a mocofava, mistura
de mocotó com favas. Da cozinha
vêm outros pratos sertanejos,
caso do baião de dois com cabrito.
Para beber, prove a mescla de
pinga Cariri, limão e mel.
R. Judith Zumkeller, 152, Parque
Mandaqui, tel. 2203-5475. 35 lugares.
Seg. a sáb.: 10h às 22h. CC: V, M, AE,
E, D. T: A, Te, V, So. Cerveja Original 600 ml: R$ 12. lw

CERVEJAS ESPECIAIS

Frangó

Com mais de três décadas
em funcionamento, segue
como um clássico da boemia
paulistana. Em um charmoso
casarão do século 19, erguido
diante do largo da Matriz, na
Freguesia do Ó, o lugar oferece
450 rótulos de cervejas. Para
acompanhar, peça uma das
famosas coxinhas da casa.
Lgo. da Matriz Nossa Senhora do Ó, 168,
Freguesia do Ó, tel. 3932-4818. 200
lugares. Ter. a qui.: 11h às 24h. Sex. e
sáb.: 11h às 2h. Dom.: 11h às 19h. CC: V,
M, AE, E, D. T: A, Te, So. Cerveja Heineken
- 600 ml: R$ 14. adlw

TEMÁTICOS

Garage Music Bar

O bar se inspira no rock —o
gênero musical aparece tanto na
decoração quanto na programação

diária de bandas de estilos como
classic rock, blues e rockabilly.
Av. Eng. Caetano Álvares, 5.396, Imirim,
tel. 2501-1947. Qua. e qui.: 17h às 24h.
Sex.: 17h à 1h. Sáb.: 11h à 1h. Dom.:
11h às 24h. CC: V, M, AE, E, D, H. Couvert
artístico: R$ 15. Cerveja Erdinger - 500
ml: R$ 29,90. admlw

Região oeste
NOVIDADES

Bere Bene

Dedicado aos aperitivos italianos,
o bar temporário funciona até
29/9 na alameda Lorena. A casa
oferece 11 combinações de
drinques e comidinhas, servidos
sempre juntos e inspirados em
quatro regiões do país europeu
—o negroni vem com tábua de
queijos, como gorgonzola e
grana padano e homenageia a
Lombardia. O espaço também
promove eventos culturais —neste
domingo (17), haverá bate-papo
sobre cinema italiano às 18h.
Al. Lorena, 1.879, Jardim Paulista,
região oeste, s/ tel. 120 lugares. Qui. a
sáb.: 18h à 1h. Dom.: 16h às 22h. CC:
V, M, AE. Valet R$ 25. adlw

PARA BADALAR

Vila 567

Misto de bar e balada, a casa
tem programação dedicada à
música sertaneja, mas o local tem
discotecagem de hits do pop e do
funk. Toda quinta, até 28/9, a casa
promove um concurso de drinques
entre os clientes: com cerca de
30 ingredientes à disposição, eles
podem criar receitas, que serão
avaliadas pelo barman da casa
e, depois, entram em campanha
nas redes sociais. O prêmio
para o mais votado da semana
—um voucher no valor de R$
100— é entregue todo domingo.
A melhor receita será incluída
definitivamente no menu.
R. Aspicuelta, 567, Vila Madalena, tel.
95001-5769. Qui. a sáb.: 17h às 5h.
Dom.: 13h às 2h. CC: V, M, AE, E, D.
Valet R$ 20. Cerveja Original - 600 ml:
R$ 12. armw

Região sul
VARIADOS

Seu Bibi

O bar-restaurante atrai o público
que trabalha na região do Itaim
com bufê e pê-efes no almoço, e
com drinques e petiscos no happy
hour. Para beber, a sugestão é o
moscow mule, que chega à mesa
em uma banheira de brinquedo
com um pato de borracha.
R. Pedroso Alvarenga, 668, Itaim Bibi, tel.
3938-4276. Seg.: 12h às 16h. Ter. a sáb.:
12h às 24h. Dom.: 12h às 23h. CC: V, M,
AE, E, D, H. T: A, Te, V, So. adrw

