
Botecos chiques

Bar do Arnesto
O nome é em homenagem ao
morador do Brás que ficou célebre
na canção de Adoniran Barbosa, o
‘Samba do Arnesto’. A carta lista
mais de 500 rótulos de cachaça
(R$ 10 a R$ 50, a dose). Há também
cervejas especiais, como a Norteña
(R$ 22). Para comer, peça as coxi-
nhas com molho bechamel (R$ 24,
dez unid.) ou os bolinhos de costela
com molho barbecue (R$ 24, seis
unid.). R. Ministro Jesuíno Cardo-
so, 207, V. Nova Conceição, 3848-
9432. 18h/últ. cliente (sáb., 13h/
últ. cliente; fecha dom.). Cc.:
todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 20.
www.bardoarnesto.com.br

Boteco Coutinho
O lugar tem atendimento atencio-
so e ambiente arejado. O cardápio
lista boas receitas, a exemplo do
cremoso bolinho de risoto, rechea-
do com dois queijos e ervas (R$ 22,
dez unid.), boa companhia para a
cerveja Original (R$ 7,90) ou para a
‘Caipirosca do Coutinho’, com caju,
morango, uva e xarope de gengibre
(R$ 26). No fim de semana, a feijoa-
da é servida em esquema de bufê,
à vontade, por R$ 39,90. R. Fradi-
que Coutinho, 1.074, Pinheiros,
3031-6586. 17h/1h (dom., 12h/0h).
Couv. art.: R$ 5 (sáb. e dom.). Cc.:
todos. Cd.: todos. www.boteco
coutinho.com.br

Choperias

Devassa
Serve os chopes artesanais da
franquia. Além da ‘Loura’ (R$ 7,50;
300 ml), é possível experimentar a
‘Negra’ (R$ 7,90), a ‘Ruiva’, de colo-
ração avermelhada (R$ 7,90), e a
‘Sarará’, feita de trigo (R$ 11,50, 430
ml). Para dividir, peça o ‘Combina-
do Devassa’, com carne-seca,
mandioca, bolinho de bacalhau, de
carne-seca com mandioca, calabre-
sa e pimentinha (R$ 58,90). R. Bela
Cintra, 1.579, Consolação, 3081-
6081. 12h/0h (5ª, até 1h; 6ª e sáb.,
até 2h; dom., até 23h). Cc.: todos.
Cd.: todos. Manobr.: R$ 20.
www.cervejariadevassa.com.br

Pier 1327
O bar segue a temática marítima,
com portas típicas de navio, mapas
de navegação e boias salva-vidas.

Prove a porção de bolinho de baca-
lhau (R$ 39,60, oito unid.). A carta
de cervejas reúne 200 rótulos,
como a checa 1795 (R$ 29,70).
R. Joaquim Távora, 1.327, V.
Mariana, 5539-6213. 17h/1h (sáb.,
12h/1h; dom., 12h/19h; fecha 2ª).
Cc.: todos. Cd.: todos. www.pier
1327.com.br

Drinques

Número
O bar tem projeto de Isay Weinfeld
e drinques preparados por Derivan
de Souza, como o ‘Número’, que
leva saquê, cranberry, tangerina e

Cointreau (R$ 36). Para petiscar,
há crostini de atum trufado com
broto de beterraba (R$ 35). R. da
Consolação, 3.585, Cerq. César,
3061-3995. 19h/últ. cliente. (fe-
cha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.:
todos. Manobr.: R$ 25.

Happy hour

Seo Gomes
O boteco é dedicado à cozinha
portuguesa. No balcão, há antepas-
tos e conservas (R$ 7,90, 100g, com
cestinha de pães). Entre os petis-
cos, os bolinhos de bacalhau (R$ 37,
oito unid.) são muito bons. O chope
é Brahma (R$ 7,50, claro; R$ 8,40,
black). Aos sábados, monta bufê de
feijoada (R$ 43,90). De 4ª a 6ª, há
apresentações de pop, rock e MPB.
R. Gomes de Carvalho, 1.214, V.
Olímpia, 3846-3625. 12h/15h e
17h/0h (sáb., 12h/últ. cliente; fer.,
12h/18h; fecha dom.). Couv. art.:
R$ 7 (de 4ª a 6ª, das 18h/22h). Cc.:
todos. Cd.: todos.
www.seogomes.com.br

Balada

Esquenta para o
Rock In Rio
Para quem quiser entrar no clima
do megafestival, o projeto Auto-
bahn será embalado pelos suces-
sos das bandas A-Ha e Duran Du-
ran, com direito a encontro de fãs-
clubes e clipes nos telões durante
a festa. R. Deputado Lacerda
Franco, 342, V. Madalena, 3101-
8826. Sáb. (19), 22h. R$ 25/R$ 50.

Funfarra
A festa comemora cinco anos com
edição especial na Via Matarazzo.
No repertório, músicas que já fize-
ram a pista ferver, entre clássicos
dos anos 90, rock, black e funk.
Av. Francisco Matarazzo, 764,
Água Branca, 3868-4442. Sáb.
(19), às 23h45. R$ 40/R$ 100.

+Neste sábado (19)
e domingo (20), o 1º
Festival de Cerveja
Artesanal vai reunir
marcas como Landel,
Bang Bang Beer, Velhas
Virgens, Crazy Rockers
(R$ 18; foto), Dafne
Bier e Mea Culpa, com
chope a partir de R$ 8 e
comidinhas feitas com
a bebida. Praça das Ar-

tes. Av. São João, 281,

Centro. 10h/22h.
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