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+A Taberna da Esquina tem pratos exclusivos
para o fim de semana. Aos sábados, a ‘Feijoada da
Taberna’ (R$ 65, foto), tem feijão branco, legumes e
embutidos. Aos domingos, é a vez da ‘Sardinhada’
(R$ 65), com batatas ao murro. R. Bandeira Paulista,

812, Itaim Bibi, 3167-6491. 12h/15h e 19h/23h30 (6ª, até

0h; sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom. 12h/17h). Cc e Cd.: M e V.

mignon aperitivo (R$ 46), é boa
pedida para matar a fome, assim
como os bolinhos de mandioca
com camarão e carne-seca (R$ 27,
oito unid.). Às quartas e sábados,
há música ao vivo, com repertório
variado. R. Demóstenes, 55, Cam-
po Belo, 5093-1927. 17h/0h30
(sáb., 12h/0h30; dom. e fer., 12h/
18h; fecha 2ª). Couv. art.: R$ 10 (4ª
e sáb.). Cc.: todos. Cd.: todos.
www.doisirmaos.com.br

Happy hour

Serafim
O salão é decorado com móveis
escuros, lustres de época e pratelei-
ra repleta de garrafas. Mas, nos
dias quentes, é a arejada varanda,
com teto retrátil, o espaço mais
procurado pela freguesia, que se
refresca com as cervejas de 600ml
(R$ 9,90, Serramalte ou Original).
A picanha fatiada no réchaud sai
por R$ 84,50, com dois acompanha-
mentos, para três pessoas. Al. dos
Anapurus, 1.184, Moema, 5052-
0473. 17h/0h45 (sáb. e fer., 12h/
0h45; dom., 12h/21h45). Cc.: to-
dos. Cd.: todos. Estac.: R$ 20.
www.barserafim.com.br

Para comer

Ciao! Vino & Birra
Com varandas, tem boas opções
de vinho e 190 rótulos de cerveja,
entre elas a gaúcha Coruja Viva
(R$ 37, 1l). Para comer, as mini-al-
môndegas cobertas de molho ao
sugo (R$ 31) são servidas em uma
panelinha; e os bolinhos de quatro
queijos (R$ 25, oito unidades) che-
gam à mesa em baldinhos.
R. Tutoia, 451, V. Mariana, 2306-
3561. 12h/15h e 18h/23h (6ª, até
0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/16h;
fecha 2ª). Cc.: M e V. Cd.: M e V.
www.ciaovinoebirra.com.br

Pub

Dublin
A decoração no estilo de pub, as
cervejas e os chopes importados
como o da irlandesa Guinness
(R$ 25, 500 ml), podem até fazer
você pensar que está em um bar
europeu. O local é frequentado por
jovens que curtem o pop rock de
bandas que tocam ao vivo e que
podem aproveitar as cervejas até
nos pratos: o filé mignon (R$ 32,50),

por exemplo, é feito com molho
agridoce à base de Guinness.
R. Ministro Jesuíno Cardoso, 178,
V. Nova Conceição, 3044-4194.
18h/4h (sáb., 20h/5h; fecha dom.,
2ª e 3ª). Entrada: R$ 15/R$ 60. Cc.:
todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 20.
www.dublin.com.br

Variados

Cacilda
Localizado ao lado do Teatro
Cacilda Becker, tem ambiente
amplo e, ao mesmo tempo, acolhe-
dor. Serve pratos como o ‘Meda-
lhão Café Paris’ (R$ 48,90), um filé
mignon ao molho de ervas, batati-
nha e arroz com brócolis. A casqui-
nha de frutos do mar (R$ 19,90)
pede a companhia do chope Brah-
ma (R$ 7,90/R$ 9,50). No subsolo,
uma adega de vinhos pode ser
reservada para eventos. R. Tito,
237, V. Romana, 3679-2044. 12h/
0h (6ª e sáb., até 1h; dom. e 2ª, até
16h). Cc.: todos. Cd.: todos. Mano-
br. R$ 15. www.cacilda.com

Balada

Cüme
A 5ª edição da balada no topo do
Maksoud Plaza terá muito funk,

soul, R&B, rock e garage, com Puro
Sulco e Veneno Soundsystem.
PanAm Club. Al. Campinas, 150,
Bela Vista, 3111-6359. Sáb. (22),
19h/2h. R$ 25/R$ 40.

Eu Vou Chamar
o Síndico
A festa de música brasileira ganha
edição especial para comemorar
seu primeiro aniversário. No reper-
tório, o melhor dos carnavais, além
dos hits que já marcaram o evento.
No line up, a Bateria ESPM e os DJs
Leandro Pardí, Maithê RC & Priscila
Transferetti, Anne Nunes e Adriano
Rosa. Na decoração, muitas flores,
frutas e lambe-lambe. Cine Joia.
Pça. Carlos Gomes, 82, Liberda-
de, 3101-1305. Sáb. (22), 23h30.
R$ 60/R$ 80. www.cinejoia.tv

Nobreza Brown
O evento, idealizado pela cantora
Tássia Reis, celebra seu aniversário
e a música afro com apresenta-
ções ao vivo e DJs, no Jongo Reve-
rendo. Entre os convidados estão
Mental Abstrato com Xênia França
e Janine Mathias. A festa também
contará com venda de roupas e
acessórios. R. Inácio Pereira da
Rocha, 170, V. Madalena, 2769-
0059. Hoje (21), 23h. R$ 15/R$ 20.
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DIVIRTA-SE O GUIA DO ESTADÃO 21/8/15 A 27/8/1530


