
DIVULGAÇÃO

+O bar pop up Jack
Daniel’s Saloon rea-
bre neste sábado (17),
para uma breve tempo-
rada no espaço do ex-
tinto Aeroanta. A ban-
da Vanguart abre a
programação tocando
Beatles. Com curado-
ria do empresário Fa-
cundo Guerra, do gru-
po Vegas, a agenda terá
ainda Pélico (23) e Ga-
rotas Suecas (31). Já a
carta de drinques é
assinada por Kennedy
Nascimento. A entrada
é gratuita e somente
para quem garantir o
nome na lista – aberta
às segundas na página
do bar no Facebook.
Av. Brig. Faria Lima,

724, Pinheiros. 5ª, 6ª e

sáb., 21h; dom., 19h. Até

22/11. www.facebook.

com/SaloonJackDaniels

chope Brahma (R$ 6,80, claro;
R$ 7,80, black) sai de uma chopeira
com quatro bicos. As porções de
bolinho de bacalhau (R$ 27) e de
iscas de peixes (R$ 22) são boas
pedidas. Av. Moema, 2, Moema,
5051-8415. 11h30/15h30 e 18h/0h
(6ª e sáb., 11h30/1h; dom., 12h/17h).
Cc.: todos Cd.: todos. Manobr.:
R$ 18. www.aestalagem.com.br

Drinques

Admiral’s Place
Uma escada ao lado da entrada do
Sal Gastronomia leva ao bar, que
serve uma seleção de coquetéis e
uísques, em ambiente com confor-
táveis cadeiras de couro. Para
acompanhar a ‘Bruschetta do Dia’
(R$ 34), peça o drinque ‘Boulevar-
dier’ (R$ 29), com bourbon, Campa-
ri e vermute. Às quintas, a partir
das 20h, tem jazz ao vivo. Dia 22/10,
quem comandará a noite serão os
músicos Thiago Alves e Luiz Mello.
R. Minas Gerais, 350, Higienópo-
lis, 3257-1575. 19h/0h30 (5ª a
sáb., até 1h30; fecha dom. e 2ª).
Couv. art.: R$ 25. Cc.: D, M e V.
Cd.: M e V.

Anexo SB
No ínicio de 2011, foi construído
esse anexo ao Boteco São Bento,
um bar com luz baixa e menu mais
elaborado. Experimente a versão
do ‘Bloody Mary’ (R$ 26), com suco
de tomate artesanal e defumado
com infusão de picanha. R. Leopol-
do Couto de Magalhães Júnior,
480, Itaim Bibi, 3079-4389.
17h/últ.cliente (fecha 2ª). Cc.:
todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 25.
www.botecosaobento.com.br

Happy hour

Mercearia São Roque
Instalada desde 1990 em uma
esquina tranquila, à sombra de
coqueiros. As mesas na área exter-
na costumam lotar nas tardes
quentes. O refresco vem com as
caipiroscas. A de lima da pérsia
custa R$ 18,90. Serve pratos como
a picanha com arroz biro-biro
(R$ 71). Mas o carro-chefe é o sanduí-
che ‘Mineirinho’, com filé mignon
e queijo prato no pão francês
(R$ 22,40). R. Amauri, 35, Jd. Euro-
pa, 3085-6647. 12h/0h. Cc.: todos.
Cd.: todos. Manobr.: R$ 20. www.
merceariasaoroque.com.br

Emiliano
No térreo do estiloso hotel, estão
cadeiras desenhadas pelos irmãos
Campana e, em frente ao balcão,
uma mesa comunitária. Experimen-
te uma das sete opções de gim-tôni-
ca (R$ 36). O ‘Dry Martini’ (R$ 36)
também é uma boa pedida para

acompanhar o tartar de filé mig-
non ao molho de mostarda (R$ 42).
R. Oscar Freire, 384, Cerq. César,
3069-4369. 12h/15h e 19h/23h.
Cc.: todos. Cd.: todos. www.
emiliano.com.br

Variados

Venga!
O bar de alma espanhola realiza
neste sábado (17) mais uma edição
do Paella Fest, das 13h às 19h. No
cardápio: ‘Paella Marinera’ (R$ 34) e
‘Fideuá’ (R$ 38), com macarrão
cabelo de anjo, vieira, peixe e aça-
frão. Outra novidade é a taça de
sangria ‘Frutos Rojos’ (R$ 20), à
base de vinho branco, licor de
amora, limão e morango. O som da
será da banda Original Wallies.
R. Delfina, 196, V. Madalena,
3097-9252. 18h/1h (5ª e 6ª, até 2h;
sáb., 12h/2h; dom., 12h/18h). Cc.:
todos. Cd.: todos. www.venga.
com.br

Balada

Balaia
Os DJs Harlem Barreto e Túlio
Araujo comandam a 2ª edição da
festa organizada pelos produtores
da carioca Funfarra. Cine Joia.
Pça. Carlos Gomes, 82, Liberda-
de, 3101-1305. Sáb. (17), 23h45.
R$ 40/R$ 70. Cc.: todos. Cd.:
todos. www.facebook.com/
festabalaia

Qatsi
A festa do coletivo aFluxus vai
reunir música eletrônica, perfor-
mance, dança e artes visuais.
Trackers. R. Dom José de Bar-
ros, 337, República. Sáb. (17),
21h. R$ 20/R$ 30. Entrada ape-
nas com nome na lista.
Inf.: sintafluxus@gmail.com.

Selvagem
A balada finalmente ganhou um
lugar para chamar de seu: um
galpão na Barra Funda. O endere-
ço completo da festa só será reve-
lado hoje (16) na página da Selva-
gem no Facebook. O espaço terá
iluminação do 28.room e som até o
último convidado deixar a pista. No
line up, Trepanado & Millos Kaiser,
Luz e Sala 28.
Sáb. (17), 23h59. R$ 30/
R$ 50. Inf.: www.facebook.com/
festaselvagem
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