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Avant Première Paradise Weekend
Estão prometidas doze horas ininterruptas 
de música eletrônica. A festa marca, no 
Rio, o aquecimento para o evento maior 
que vai acontecer na Costa do Sauípe, na 
Bahia, em novembro. Em plena Ilha Fis-
cal, um line-up com sete DJs vai tocar 
o que há de melhor no estilo.
Ilha Fiscal. Avenida Alfredo Agache, s/nº, Centro, 
☎ 3346-7822. Saída das vans na Rua Visconde de 
Itaboraí, s/nº (atrás da Igreja da Candelária). Sábado 
(18), 18h. R$ 180,00 (mulheres, 3º lote) e R$ 200,00 
(homens, 3º lote). www.guicheweb.com.br.

Baile da Favorita
A nova edição do badalado baile funk orga-
nizado pela promoter Carol Sampaio tem 
Ludmilla como a principal atração. Outros 
nomes, a exemplo de Buchecha e do Bonde 
do Tigrão, também sobem ao palco e refor-
çam o toque nostálgico da noitada.
Acadêmicos da Rocinha. Rua Bertha Lutz, 80, 
São Conrado. Sexta (17), 22h. R$ 280,00 (mulheres, 
4º lote) e R$ 300,00 (homens, 3º lote). ICE.

Funfarra
O nome reflete o clima divertido e descon-
traído testemunhado em edições anterio-
res. Quatro DJs, que contam com o auxílio 
da VJ Ani Haze, tocam estilos musicais 
que vão do pop ao rock.
Espaço Franklin. Avenida Passos, 36, Centro, 
☎ 2222-4444. Sábado (18), 23h59. R$ 80,00 (1º lote). ICE.

Mais Amor por Favor
Pela primeira vez no MAM, a festa criada 
pela banda Primeiro Amor, que toca como 
atração principal, faz uma viagem no tempo 
relembrando sucessos do pagode nos anos 
90. O grupo Samba Retrô abre os trabalhos.
Museu de Arte Moderna. Avenida Infante Dom 
Henrique, 85, Flamengo. Sexta (17), 22h. R$ 120,00 
(mulheres, 1º lote) e R$ 160,00 (homens, 1º lote). ICE.

Modinha!
A decoração inspirada em cassinos foi esco-
lhida para a comemoração dos quatro anos do 
agito, de volta à varanda do Vivo Rio. Uma 
das duas pistas vai reproduzir uma casa de jo-
gos, com direito a distribuição de brindes. 
Vivo Rio (4 000 lugares). Avenida Infante Dom 
Henrique, 85, Parque do Flamengo, ☎ 2272-2901. 
Sábado (18), 23h. R$ 160,00 (pista, 2º lote). Bilheteria: 
12h/21h (seg. a sex.); a partir das 12h (sáb.). Estac. 
 c/manobr. (R$ 30,00). ICE. www.vivorio.com.br.

Noite
Rafael Cavalieri

› AleMAnhA no Boteco
Confira três endereços cariocas com 
iguarias da terra da salsicha e do 
chucrute no cardápio

Bar Brasil
O endereço histórico com seu indefectí-
vel salão em “L” é porto seguro desde 
1907 para quem deseja se esbaldar na 
culinária alemã. Junto com o chope 
Brahma (R$ 6,00; 350 mililitros), não 
deixe de pedir o joelho de porco, que po-
de chegar cozido ou frito, com chucrute 
e salada de batata (R$ 62,00). 
Avenida Mem de Sá, 90, Lapa, ☎ 2509-5943 
(80 lugares). 11h30/0h (fecha dom.). Cc: todos. 
Cd: todos. Aberto em 1907.

Bar luiz
Fundada em 1887, mas desde 1927 no 
atual endereço, a casa está entre as mais 
tradicionais da cidade. Abra os trabalhos 
com a porção mista de salsichas aperiti-
vo (R$ 29,00). Na sequência, é pedida 
clássica o kassler com chucrute (R$ 
44,50). Os amantes do colarinho cremo-
so podem pedir a versão schnitt do cho-
pe Brahma (R$ 7,60 a caldeireta de 350 
mililitros), em que a espuma ocupa dois 
terços do copo.
Rua da Carioca, 39, Centro, ☎ 2262-6900 (144 lugares). 
11h/20h (sáb. e seg. até 16h; fecha dom.). Cd: todos. 
www.barluiz.com.br. Aberto em 1887.

Botequim Informal
A rede, com dez unidades espalhadas pela 
cidade, aposta em novidades alemãs até o 
início de novembro. O kassler, por exem-
plo, chega com batata rosti, chucrute e mo-
lho de maçã (R$ 34,90). Complete o pro-
grama com o sempre bem tirado chope 
Brahma de colarinho consistente (R$ 5,00 
a caldeireta de 350 mililitros).
Rua Conde Bernadotte, 26, loja O, Leblon, 
☎ 2540-5504 (140 lugares). 12h/1h. Cc: todos. 
Cd: todos; Rua Domingos Ferreira, 215-A, Copacabana, 
↕ Cantagalo, ☎ 3816-0909 (100 lugares). 12h/2h. 
Cc: D, M e V. Cd: todos. www.botequiminformal.com.br. 
Mais oito endereços. Aberto em 2001.

casas em ritmo 
de oktoberfest3

A festa alemã inspira novidades 
nos cardápios da cidade

Conversa de Botequim
Acontece na segunda (13) a final carioca do torneio 
Grey Goose Vive la Révolution 2014. Rafael Cavalieri 
dá detalhes sobre o duelo de coqueteleiras 
em vejario.com.br/conversa-de-botequim

Astor
Para celebrar a Oktoberfest, a casa trouxe 
uma novidade direto da serra. O chope Bo-
hemia Confraria (R$ 8,60; 430 mililitros) será 
servido por lá até o fim do mês. 
Avenida Vieira Souto, 110, Ipanema, ☎ 2523-0085.

Boteco carioquinha 
Até o dia 20, o bar na Lapa exibe decoração 
e pratos especiais, como o escondidinho ale-
mão (R$ 23,90), com kassler e linguiça. Na 
compra de quatro Paulaner Oktoberfest (R$ 
23,90; 500 mililitros), a mesa ganha um copo. 
Avenida Gomes Freire, 822, Lapa, ☎ 2252-3025.

os Imortais 
A festa inspira a comemoração dos dois 
anos da casa. No sábado (18), a cada qua-
tro chopes alemães Paulaner Original Pil-
sen (R$ 14,00; 350 mililitros), a mesa ganha 
uma caneca da marca de presente. Um DJ e 
sorteio de brindes animam a noite.
Rua Ronald de Carvalho, 147, Copacabana, 
☎ 3563-8959.
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