Confira dicas das melhores opções para curtir o
Dia dos Namorados no Campo Belo
Muitos bares e restaurantes instalados no bairro do Campo Belo estão com promoções e
programações interessantes e românticas para o próximo Dia dos Namorados (12 de junho,
quarta-feira). Confira algumas:
BAR MALANDRAGEM BOA
Criada em 2018, pouco antes da Copa do Mundo, ainda é uma casa nova no universo de
boas opções do bairro. Na quarta-feira 12, Dia dos Namorados, a casa vai receber a banda
Mashup, que tocará Love Songs, a partir das 18h30 (não será cobrado couvert artístico). O
cardápio da noite será japonês, com três opções de entrada (Tartare de atum com chips de
batata doce, Carpaccio de salmão com azeite frutado e Ceviche de frutos do mar). O prato
principal será um mini risoto de vieiras com um combinado variado de sushis e sashimis
especiais. O cliente pode pedir as três entradas, além do prato principal. O jantar terá um
preço fixo de R$ 85,00 por pessoa. Para beber, opções como cerveja Heineken (600 ml), por
R$ 14,00.
BAR E RESTAURANTE GANSARAL
Outro espaço charmoso que prepara várias atrações para o Dia dos Namorados. Uma delas
será o lançamento do seu fondue (a casa ainda não estava comercializando fondues). Por
enquanto, será só o Fondue de Queijos, para duas pessoas, acompanhando pão italiano,
batatinhas, trio de compotas (frutas vermelhas, pêra e damasco), picles da casa e um cacho
de uva vermelha. Preço: R$ 142,00. Para beber, vinhos de várias marcas e nacionalidades,
com preços a partir de R$ 67,00 a garrafa ou R$ 24,00 a taça. A atração musical será a
cantora Rosa Rosah. Acompanhada do pianista David Pasqua e do baterista Lael Medina, a
partir das 20h, ela vai esquentar a noite dos namorados com o show “Boleros y mucho más”.
O repertório traz também música brasileira. O couvert artístico custa R$ 30,00 por pessoa.
Um charme da casa é o seu jardim ao ar livre, onde vão acontecer as apresentações
musicais. Se estiver frio e não estiver chovendo, a casa vai acender uma fogueira que fica
bem no centro deste jardim, além das lareiras móveis. Também serão oferecidas,
gratuitamente, mantinhas para garantir o charme e a proteção contra o frio para os clientes.
PIZZERIA AUTÊNTICO GUSTO/BAR VAI DE VINHO
Estas duas casas vizinhas e amigas (instaladas na Rua João de Souza), embora com
proprietários independentes, juntaram-se para oferecer duas promoções conjuntas aos
casais no Dia Dos Namorados. Nos dois locais, serão servidas exatamente as mesmas
promoções pelo mesmo preço. A promoção LOVE inclui duas pizzas salgadas (sabores
Caprese, Margherita ou Castelões) e duas taças de vinho tinto ou rosé. Preço: 120,00 por
casal. Os vinhos servidos são espanhóis: I Heart Cabernet Sauvignon e I Heart Rosé. A outra
promoção é a SWEET LOVE, que inclui tudo da promoção anterior e mais uma pizza doce
sabor Romeo e Julieta e duas taças de vinho norte-americano Crane Lake White Zinfandel
(mais doce). Preço: R$ 150,00 por casal.

LA PAELLA
Restaurante espanhol com um ambiente intimista e aconchegante, seguindo o estilo das
tascas espanholas. No Dia dos Namorados, seu proprietário, Leandro Dias, resolveu inovar e
criou um cardápio especial para a noite, com duas opções de entrada (Tapa de peras ao
perfume martini, gorgonzola, castanhas e mel ou salada Caprese com nozinhos de mussarela
de búfala e tomatinhos cereja), três opções de pratos principais (camarões empanados em
coco e servidos sob tartar de abacaxi com cuscuz marroquino ou risoto de Shitake com
medalhão de filé Mignon em crosta de mostarda ou ainda Nhoque de mandioquinha ao
molho cremoso de dois queijos e crispy de presunto) e duas opções de sobremesa (torta
Romeo e Julieta ou Pavê de Colômbia Pascal). A refeição terá o preço de R$ 220,00 por casal.
A casa tem mais de 40 rótulos de vinhos espanhóis e de outras nacionalidades, com preços a
partir de R$ 65,00 a garrafa. Aceita reservas.
BAR ALEGRIA DO GALO
A variedade de pratos e petiscos é um diferencial bem importante da casa. Carnes, risotos,
peixes, frutos do mar, massas, saladas e uma série de petiscos fazem parte do cardápio. Os
preços dos pratos variam de R$ 48,00 a R$ 143,00 (moqueca de peixe para duas pessoas). Os
coquetéis e caipirinhas especiais da casa são responsáveis por boa parte das vendas de
bebidas. Além disso, o bar conta com uma excelente carta de vinhos (argentinos, chilenos,
franceses, portugueses e espanhóis, com preços de R$ 80,00 a R$ 160,00 a garrafa) que no
inverno, junto com as sopas e fondues, fazem enorme sucesso. No dia dos Namorados,
todos os clientes serão presenteados com uma deliciosa sobremesa. Aceita reservas.
BAR PLATZ
É um bar charmoso e acolhedor, com uma decoração extremamente interessante e criativa,
repleta de detalhes curiosos e surpreendentes, perfeito para namorar. Para o Dia dos
Namorados, entre outras opções, terá Fondue de Queijo para duas pessoas, com preço de
R$ 120,00. Há várias opções de vinhos na sua adega, com bons argentinos a partir de R$
100,00 a garrafa. Não aceita reservas para esta noite.
RESTAURANTE AGELLO CUCINA
Que tal passar o Dia dos Namorados no aconchego de uma boa cantina, bem tradicional no
bairro? Na Agello Cucina, não faltarão bons vinhos e comida quentinha de qualidade nesta
noite. Os vinhos chilenos começam na faixa de R$ 88,00 a garrafa, mas há boas opções
argentinas e chilenas a R$ 90,00. O tradicional argentino Alamos Malbec custa R$ 106,00 a
garrafa. No cardápio, uma infinidade de massas (um dos destaques é o Tortelete de
Abóbora) e risotos caprichados (de cogumelo e de camarão, entre outras opções). O custo
médio por pessoa na casa, com água ou refrigerante (sem vinho), sai por cerca de R$ 100,00
a R$ 120,00, incluindo entrada, prato principal e sobremesa.
SOBRE O CAMPO BELO
Cercado por outras regiões nobres, como Brooklin, Moema e Vila Mascote, o Campo Belo é
um bairro tranquilo, predominantemente residencial, com a maioria das suas ruas calmas e

arborizadas e, ao mesmo tempo, é um forte polo gastronômico da cidade – ainda muito
pouco conhecido pelos moradores de outros bairros e regiões da capital. O Campo Belo
reúne hoje, num espaço relativamente pequeno, separado por poucas quadras, mais de 80
estabelecimentos gastronômicos agradáveis, divertidos, originais, intimistas, badalados,
surpreendentes, curiosos, musicais, românticos, agitados, descolados, charmosos – incluindo
mais de 20 bares (vários com música ao vivo), mais de 30 restaurantes de diversas
nacionalidades e especialidades (de churrascarias a vegetarianos, de peruano a mexicano),
pelo menos sete pizzarias e cinco hamburguerias, seis padarias sofisticadas, cafés, docerias e
sorveterias. O Campo Belo tem acesso muito fácil pelas avenidas Santo Amaro, Vereador
José Diniz, Jornalista Roberto Marinho e Washington Luís e ainda fica muito próximo de duas
estações do metrô (Eucaliptos e Campo Belo, ambas da Linha 5 – Lilás).
Para informações sobre a gastronomia da região, acesse a página “Bares e Gastronomia do
Campo Belo”: www.facebook.com/baresegastronomiadocampobelo.
SERVIÇO
Malandragem Boa
Rua Pascal, 1027
Fone: 2338-0831
Gansaral
Rua Demóstenes, 885
Fone: 2338-6390
Autêntico Gusto
Rua João de Souza, 371
Fone: 5096-6802
Vai de Vinho
Rua João de Souza, 377
Fone: 5542-0326
Alegria do Galo
Rua Demóstenes, 684
Fone: 5533-7902
Platz
Rua Cristóvão Pereira, 1252
Fone: 5531-4036
Agello Cucina
Rua Sônia Ribeiro, 33
Fone: 5096-2872
La Paella
Rua Antonio de Macedo Soares, 1369
Fone: 2893-4180
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