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Carta de bebida do restaurante francês

As baixas temperaturas do inverno não são desculpa para deixar as cervejas de lado. Há versões da bebida que se
encaixam perfeitamente a esta época do ano. Para os dias com temperaturas mais baixas são recomendadas as cervejas

tem cerca de 50 rótulos de diferentes partes do...

de teor alcoólico mais elevado e sabor encorpado, como as Pale Ale, de alta fermentação, e as Ales, Stouts e Alts, de alto

Tony Bennett no Brasil

teor alcoólico.

XYZ LIVE traz ao país uma das lendas
vivas da história da música para

“A grande maioria das cervejas mais alcoólicas e escuras é ótima para o inverno. O importante é termos em mente que as

apresentações...

cervejas escuras não necessariamente indicam que são mais alcoólicas. O que faz a bebida ter um teor alcoólico mais
forte é a quantidade de açúcar convertido em álcool durante o processo de fermentação”, explica Rodrigo Ferreira, gerente
geral e proprietário do L’Entrecôte de Paris.

Glenmorangie - The Art of Maturing
Glenmorangie www.glenmorangie.com

Com cerca de 50 rótulos de diferentes partes do Brasil, da Europa e dos Estados Unidos, a carta do L’Entrecôte de Paris

Grande Hotel Campos do

oferece diversas opções de cerveja para o inverno.

Jordão agita temporada de
inverno com o me ...

Entre os destaques da carta está a Samichlaus, fabricada apenas no dia 6 de dezembro, dia de São Nicolaus, que
inspirou a lenda do Papai Noel. Com 14% de teor alcoólico, ela é uma das mais alcoólicas de seu gênero e matura por 10
meses antes do engarrafamento.

Neste inverno, pocket shows, chefes
renomados e o melhor do stand up comedy marcam
a...

“Um fato interessante é que a Samichlaus não possui prazo de validade e continua maturando na garrafa, e com o passar
do tempo seus aromas tornam-se mais complexos”, afirma Ferreira.
Outra cerveja ideal para dias frios é a Colorado Imperial Stout, conhecida como Ithaca. Legítima Imperial Stout, com
10,5% de teor alcoólico, é forte, encorpada e adocicada. “É uma cerveja de guarda, com elevada longevidade e
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SuperPontes TAM oferecem
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interessante evolução de sabores com o decorrer do tempo”, diz Ferreira.
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Sobre o L’Entrecôte de Paris

Centro Europeu promove oficina
gastronômica Petit Chef – Férias
na Cozinha

Com um único prato principal no cardápio – um contrafilé banhado na consistente combinação de 21 ingredientes, que

10 de julho de 2012

leva 36 horas para ficar pronto – o L’Entrecôte abriu as portas para a clientela paulistana no final de 2009. Neste ano,
após firmar uma parceria com a holding de franquias SMZTO Participações, o restaurante dará início a seu processo de
expansão. Para 2012, estão previstas a inauguração de duas franquias – uma em São Paulo e outra em Alphaville. No
ano que vem, deve ter início a expansão internacional da marca.
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