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PRÓXIMA PARADA: CAMPOS DO JORDÃO
Comensais chegam de trem em restaurante no interior de São Paulo

Por: Prazeres Da Mesa | 7.jun.2016
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Da Redação
Fotos: divulgação
No dia 18 de junho, o restaurante Pennacchi, localizado no Hotel Toriba, em Campos do Jordão,
realizará um jantar que fará os comensais se sentirem no começo do século XX. Inspirado na época em
que a ferrovia era o meio de transporte mais popular na região, os participantes chegarão ao
restaurante de trem, fazendo um percurso entre as estações Emílio Ribas e Toriba.
O jantar chamado de “La Belle Époque”, também ganhou um cardápio inspirado nos tempos antigos.
Criado pelo chef Jeferson Matta, o menu conta com entrada, prato intermediário, prato principal e
sobremesa.
De entrada será servido um ceviche de truta com buquê de folhas regado com coulis de hortelã. Há
duas opções de pratos intermediários e de pratos principais. As primeiras são creme de couve‐flor
aromatizado com gengibre; ou ravióli recheado com cordeiro ao molho de cogumelos. Já para os
pratos principais, filé de namorado assado com crosta de amêndoas acompanhado de ratatouille de
legumes e regado com azeite trufado; ou medalhão de filé grelhado ao molho suave de pimenta
acompanhado de gratin de batata. Para encerrar a noite, serão servidos profiteroles recheados com
sorvete de abacaxi regados com fondue de chocolate.

Última edição nas bancas > Nº 154

O jantar ainda conta com a harmonização do sommelier Daniel Adironvic e apresentações ao vivo de
violino e piano.
O preço do jantar sem harmonização, com as viagens de ida e volta inclusas, custa 180 reais, por
pessoa. Com harmonização o preço fica 220 reais, por pessoa. As reservas devem ser feitas por
telefone.
Pennacchi
Hotel Toriba, Avenida Ernesto Diederichsen 2962, tel. 0800‐178179/(12) 3668‐5000, Campos do Jordão,
SP
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