
REStAURANtE HOtEIS´

R I O C I N C O
QUATRO DAS MELHORES COZINHAS DA CIDADE MARAVILHOSA

Almoço com vista
para a piscina do

Copacabana Palace,
no Cipriani
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E S T R E L A S
ESTÃO NOS HOTÉIS DE ALTO LUXO DA AVENIDA ATLÂNTICA
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M O N E T56

Não há no Bra sil outro hotel que
simbolize com ma is perfeição a

sofistica ção e o luxo do que o super-
la tivo Copa ca ba na  Pa la ce. Seu pré-
dio com a  incompa rável fa cha da
bra nca  em a rquitetura  de estilo me-
diterrâneo é um dos símbolos da  ci-
da de do Rio de Ja neiro. E o hotel
sempre foi o preferido dos a stros e
estrela s. Ao longo da s sua s oito dé-
ca da s de existência , pa ssa ra m por
a li gente do quila te dos a tores Fred
Asta ire, Ma rlene Dietrich, Robert De
Niro e o roqueiro Mick Ja gger. 

O Cipria ni foi ina ugura do em 1994,
substituindo o a ntigo Bife de Ouro e
se enca ixa  com perfeição em um ho-
tel como o Copa . A cozinha  do chef
ita lia no Fra ncesco Ca rli a presenta
delícia s inspira da s na  culinária  do
norte do seu pa ís na ta l e va loriza  a
qua lida de dos ingredientes na cio-
na is, sempre que a  troca  não a feta  o
sa bor do pra to como ele foi idea liza -
do origina lmente. Ca rli a cha  primor-
dia l o frescor dos pra tos. Na  sua  co-
zinha   na da  que possa  ter o sa bor a l-
tera do pelo processo de refrigera ção
entra  em uma  gela deira .

Entre a s delícia s estão o esca lope
de foie gra s e geléia  de figos a o mo-
lho de vinho do porto, a  tra nça  de ba -
dejo rechea do com espina fre e pi-
nhão, servido com couscous de a mên-
doa s. E, pa ra  fecha r o ja nta r perfei-
to, peça  a  musse gela da  de coco com
creme de fruta s exótica s.

O HOTEL QUE É

UM SÍMBOLO DO

RIO TEM UM DOS

MAIS CHARMOSOS

RESTAURANTES 

C O P A C A B A N A

■ Cipria ni - Copa ca ba na  Pa la ce: Avenida  Atlântica

1702, Rio de Ja neiro, tel. (21) 2548-7070

O requintado salão do Cipriani, a trança de badejo recheado com espinafre, pinhão e couscous de amêndoas e a varanda da suíte mais luxuosa
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A B R I L

REStAURANtE HOtEIS´

Não dá pa ra  sa ber se é a  loca li-
za ção espeta cula r, com uma

vista  única  do 37º a nda r do luxuoso
Le Méridien, se é a  música , ou se é
o a tendimento impecável coma nda -
do pelo ma ître Sa ra iva  que impres-
siona m ta nto. O que há de certo a o
entra r no Le Sa int Honoré é que o
loca l beira  a  perfeição. E há a inda  a
ra zão de tudo: a  comida  mágica  do

chef, Dominic Oudin. Ele é fra ncês,
cla ro. Discípulo de Pa ul Bocuse, não
rejeita  a  tra dição, ma s diz que sur-
preender a s pessoa s com sua  comi-
da  cheia  de cla sse e de um toque
(por que não?) lúdico é um dos ma io-
res pra zeres da  vida . Oudin é eco-
nômico nos gestos e pa la vra s. Fa la
tudo isso com um sorriso enigmáti-
co do joga dor que tem um trunfo na
ma nga . Os pra tos vão chega ndo e
você entende a  sensa ção que teve.
Vem o a tum a ssa do com sa la da  de
legumes croca ntes e vina grete de
sa lsa  e depois a  pica nha  sobre a nel
de ba ta ta s, sa la dinha  de erva s com
vina grete de trufa s. A noite termina
com um chá de especia ria s que é
ma is um show. O ma ître tra z à me-
sa  ingredientes que você nunca  co-
loca ria  em um chá e fa z a  melhor in-
fusão que a lguém já bebeu na  vida .
De impecável a  surpreendente em
a pena s a lguns minutos.

■ Le Sa int Honoré - Le Méridien, Av. Atlântica ,

1020, 37º a nda r, tel. (21) 3873-8880

O LE SAINT

HONORÉ TEM A

VISTA MAIS

ESPETACULAR DA

ORLA CARIOCA

L E  M É R I D I E N
Atum assado, salada de legumes crocantes e vinagrete de salsa, e a vista espetacular do 37º andar do Le Méridien
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Ochef francês por trás do Le Pré
Catelan, localizado no luxuoso

Sofitel, mais parece um carioca da
gema. Roland Villard foi conquista-
do pelo Rio de Janeiro, mas também
virou uma das figuras mais admira-
das e apreciadas da cena gastronô-
mica da cidade. Nascido na região
de Saint Etienne, Roland começou
como profissional aos 18 anos e pas-
sou por diversos restaurantes de re-
nome na França, nos quais traba-
lhou como nomes como o grande
chef Paul Bocuse.

Multipremiado, adora receber os
clientes que vão jantar no agradável
salão art-noveau do Le Pré Catelan
e faz questão de ir explicando cada
prato tintim por tintim. Uma de suas
mais surpreendentes inovações foi
a criação do menu Allégé, uma fu-
são de alta gastronomia com a idéia
de manter uma baixa contagem de

calorias. Ele mesmo emagreceu 30
quilos seguindo as próprias recei-
tas. Além disso, tem uma intensa
preocupação de aliar a tradição da
culinária francesa a um cardápio
que ainda seja capaz de surpreen-
der quem está atrás daquele algo
mais. “Você vai a um restaurante
italiano atrás de uma massa, num
japonês, de um sushi. É preciso que
o cliente possa ir ao restaurante em

busca de algo familiar também”, fi-
losofa Villard.

Ele é uma simpatia, mas nem pre-
cisava. A torta de tomate confit com
musse de queijo de cabra e lagos-
tins e o pernil de cordeiro de sete
horas com sabor limão em sarcófa-
go dispensam palavras.

■ Le Pré Catelan - Sofitel: Av. Atlântica, 4240, 

Copacabana, tel (21) 2525-1232, fax (21) 

2525-1200, e-mail sofitelrio@accorhotels.com.br

O CHEF DO

SOFITEL, ROLAND

VILLARD, ALÉM DE

GENIAL É UM

SHOW MAN

S O F I T E L
O salão art-noveau e o pernil de cordeiro de sete horas com sabor limão em sarcófago, polenta cremosa, legumes à provençal
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T radicionalismo fica de fora do
sempre estimulante Cais da Ri-

beira, no hotel Pestana Rio Atlânti-
ca. O que está lá dentro é uma ex-
periência de sabor e prazer da re-
descoberta de pratos como o baca-
lhau, agora preparados de forma ino-
vadora. O chef Leonel Pereira impres-
siona com sua interpretação de pra-
tos clássicos da gastronomia lusita-

na. As porções são menores, a preo-
cupação com a saúde está sempre
presente na contagem calórica, na
dosagem do sal e a apresentação é
impecável. Leonel faz uma cozinha
portuguesa à luz da globalização e
não tem vergonha de quebrar regras.

O Cais é jovem como Leonel, 34. Foi
inaugurado um ano atrás. O maior de-
safio para uma casa como essa é en-
frentar o desconhecimento do públi-
co que entra esperando os pratos far-
tos de outros restaurantes portugue-
ses. Quando obras de arte como a sa-
lada de bacalhau com pasta de grão
de bico, vinagrete de vinho tinto bal-
sâmico, a sopa de bacalhau, alho e
coentros ou o peito de pato assado e
lascado com mel de eucalipto chegam
à mesa, recomenda-se manter a men-
te aberta, relaxar e curtir um pedaço
genuíno da melhor gastronomia.

59

Assista a O Mundo à La Carte • 2
People & Arts • 52*• quintas, 19h

■ Cais da Ribeira - Pestana Rio Atlântica: Avenida

Atlântica, 2964, Copacabana, tel (21) 2548-6332,

e-mail rioatlantica@pestanarioatlantica.com.br

LEONEL PEREIRA

COLOCA A

CULINÁRIA

PORTUGUESA NO

SÉCULO 21

P E S T A N A
O Cais com a Praia de Copacabana ao fundo e o escabeche de camarões em agridoce de cenoura e cebola, marmelada de tomate e groselha
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