
Oriental à moda ocidental, variada como em uma pada-
ria, com sotaque francês – e vale até abrir
uma exceção e pedir um delicioso sanduíche

Em abril do ano passado, o australiano
Greigor Casley abriu o 9às9, um restau-
rante que abria para o café da manhã e
fechava antes da novela começar. Peque-
nino, com a maioria das mesas ao ar li-
vre, fechava cedo demais para a clientela
boêmia do bairro. Para atendê-los, a casa

mudou de horário e, claro, de nome. É,
agora, o Twelve Bistrô. Sua carta de cer-
vejas é extensa e os preços, atrativos. O
steak tartar (R$ 24) e as coxinhas de raba-
da (R$ 16) são sensacionais. R. Simão

Álvares, 1.018, Pinheiros, 3562-7550.

12h/23h59 (dom., 12h/19h; fecha 2ª).

No Alma Maria, só o balcão de tapas não para de funcio-
nar. Ele fica logo na entrada do belo restaurante de pé
direito duplo, inaugurado em dezembro, que tem proje-
to arquitetônico de Arthur Casas. O tradicionalíssimo
‘Pan con Tomate’ (R$ 12) aqui é servido com alcapar-
rões. Peça também as batatas bravas (R$ 12).
R. Oscar Freire, 439, Cerq. César, 3064-0047. 12h/15h e

19h/0h (6ª e sáb., 12h/15h e 19h/1h ; dom., 12h/17h).

Balcão de tapas: 12h/0h (6ª e sáb., até 1h; dom., 12h/18h).

Com padaria e empório,
o 7 Molinos é o melhor
‘escritório externo’ da
cidade. As mesas dispos-
tas sobre o deque de ma-
deira têm vista para a
movimentada Al. Lorena
e excelentes opções de
pratos feitos, que mudam
todos os dias. Al. Lorena,

1.914, Jd. Paulista,

3063-4433. 8h/22h (6ª,

8h/23h; sáb., 9h/23h;

dom., 9h/22h; fecha 2ª).

Dos mesmos proprietários do Lola Bis-
trot, o aconchegante Marcelino Pan y
Vino tem como proposta servir comidi-
nhas reconfortantes, boas de comer no
sofá, vendo tevê. Abra uma exceção e vá
de sanduíches. O ‘Cachorrão’ (R$ 22,10)
é feito com um macio pão de fermenta-
ção natural, salsicha alemã, bacon e

queijo cheddar. Outra boa opção é o
‘Quadrado de Rosbife’ (R$ 26,90). Can-
cele os compromissos do resto do dia e
peça o ‘Wasabi Marcelino’ (R$ 18), um
refrescante martini que leva o tempero
japonês. R. Girassol, 451, V. Madalena,

3034-0461. 12h/24h (sáb., 13h/24h; dom.,

13h/23h; fecha 2ª).

O cardápio de quase 50 suges-
tões é composto por ‘versões
ocidentalizadas’ de pratos
orientais, preparados na wok. A
melhor pedida é o ‘Ebi Katsu’
(R$ 18), com camarões tigre
graúdos, empanados em fari-
nha japonesa panko ao molho
cremoso de shoyu, gengibre e
pimenta. R. Pedroso Alvarenga,

890, Itaim Bibi, 2372-9700. 12h/0h

(dom. e 2ª, 12h/23h).
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● Sem tempo
‘Cachorrão’

● Para almoçar
Galinha d’angola
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● Das 16h às 19h
‘Montaditos’

Pé pra fora ● Sem pressa
Tábua de petiscos
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Twelve Bistrô
No balcão

Da wok

● Em dias de calor
Sopa fria de tomates

● Para beber
‘Wasabi Marcelino’

Caseirinho

O QUE PEDIR

O QUE PEDIR


