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Gente!! Sempre passo pelo Dog do Jhow e me per-
gunto o que eles tem que sempre estão cheios? É fi la 
pra mesa, fi la para o banquinho, fi la para o atendi-
mento no carro, mas a recepção é sempre simpática e 
rápida. Será esse o motivo de tanto movimento? Res-
pondi que sim, mas complementei também, dizendo 
que o sabor do cachorro quente é sensacional. Curiosa 
como sou, fui atrás da Rose para saber o segredinho 
de tanto sucesso. E não é que descobri? Vocês sabiam 
que o pão é feito de leite ninho? Que a maionese e 
o molho de tomate são caseiros (receita de família)? 
E que eles mesmos preparam a batata palha? Fiquei 
impressionada com o trabalho que eles tem antes de 
montar o ponto e, principalmente, o carinho com que 
preparam tudo! Esse talvez seja o maior de todos os 
segredos de tamanho sucesso!

Pipoca de Leite Ninho do Tio Rafa

Chá gelado da Provanza
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11 Rabanada com doce de leite do Dolce Far Niente

A sensualidade da Donna Bella

Natal da solidariedade

O sabor caseiro do Jhow

Noivinhas de plantão!! Achei um lugar pertinho da 
gente que promove chá de lingerie: O espaço Donna Bel-
la no Águas Claras Shopping! Ele pertence a duas irmãs 
(Kelma e Kennia) que são pós graduadas e especialistas 
em sensualidade. O ambiente é aconchegante, bem 
sensual sem ser vulgar! Elas possuem toda a estrutura 
para os eventos além de montarem o convite virtual 
personalizado!

No dia do chá, as irmãs separam uma variedade de 
modelos de lingerie de acordo com a numeração, prefe-
rência e gostos da noiva, o que garante assertividade e 
comodidade na hora da escolha do presente. Além disso, 
as convidadas recebem dicas de auto estima e sedução 
para quebrar a rotina em uma palestra sensual, com 
apresentação de produtinhos eróticos e muita animação 
! Ah! Elas também fazem confraternização de fi nal de 
ano com azamigas! Aproveite para revelar o amigo oculto 
que está na moda: o de calcinhas como presente! 

Natal e sua magia! Época de recomeços, de doação, de olhar o próximo com mais carinho e atenção. É.. 
nossa cidade também foi tomada pelo espírito natalino e várias ações solidárias farão a  alegria das crianças.

No dia 15 de dezembro, Papai Noel chegará ao Vitrinni Shopping em Águas Claras, juntamente com 
a 6ª edição do Cine Urbano. Como fi gura principal do evento, ele estará recebendo não só o carinho e 
pedido dos pequenos,mas também estará recebendo doações de brinquedos (novos ou usados). 
Isso mesmo! Ao invés da criançada receber presente do bom velhinho, elas vão dar o presente 
ao Papai Noel, para que este possa doá-los a quem não tem Natal algum.

Outro evento de arrecadação acontecerá na manhã de domingo, dia 16 de dezembro, 
com uma carreta do Dudu Noel. Super-heróis desfi larão pela cidade, saindo da Praça da 
Estação Arniqueiras, e dando uma volta pelas avenidas Araucárias e Castanheiras, passando 
por toda a cidade de Águas Claras.

Na Praça da Estação Arniqueira, na mesma manhã, após o desfi le dos heróis, acontecerá 
o projeto Palco Aberto em que artistas circenses, atores, músicos e poetas se apresentarão 
num espetáculo lúdico e gratuito.  

Talento
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Por Vanessa Rodrigues

Por Patrícia Rebelo

N
ovidade em Brasília! A fábri-
ca Oh!Coxinha é novidade na 
capital federal, mas já está 
deixando muita gente com 

água na boca. O motivo é bastante es-
pecial. É que agora os moradores de 
Águas Claras vão poder desfrutar de 
um cardápio assinado exclusivamente 
pela chef Dayse Paparoto, ganhadora 
do MasterChef Profi ssionais. E modéstia 
a parte: na hora de criar as receitas, a 
chef não economizou criatividade, tam-
pouco, sabor.

Rabanada com doce de leite do Dolce Far Niente

Paparoto uniu os seus principais pra-
tos e transformou em coxinhas, o que 
resultou em diversos e inusitados sabo-
res. Para atender a todos os gostos, o 
menu está recheado de variedades. Os 
sabores especiais são compostos por pi-
cadinho na cerveja - massa de batata 
doce com recheio de picadinho de carne 
bovina no molho de cerveja preta, fei-
joada - massa de feijoada com recheio 
de calabresa cremosa; - mortadela 
refogada com cream cheese, moque-
ca de camarão e costelinha suína com 
barbecue.

Fábrica Oh!Coxinha é inaugurada em Águas Claras

na 
ponta 
do pé

A chef Dayse Paparoto - ganhadora do MasterChef Profi ssionais, assina o cardápio

Para acompanhar são oferecidos 
também sugestões de molhos, como 
maionese de carvão, maionese tradicio-
nal, picante, de alho e ervas. Inicial-
mente, a fábrica Oh!Coxinha vai fun-
cionar apenas com delivery, em Águas 
Claras, oferecendo combos de 15 a 30 
coxinhas (escolhendo até três sabores) 
e 60 coxinhas (escolhendo até seis sa-
bores), além do combo Happy Party 
com 120 coxinhas. Os valores são de 
R$19,90, R$ 35,90, R$69,90 e R$139,90, 
respectivamente.

Os moradores de Águas Claras podem 
fazer seus pedidos e receber a merca-
doria em casa, de terça a domingo, das 
15h30 às 23h30. Os clientes podem rea-
lizar os pedidos por telefone, site e/ou 
baixar o aplicativo da loja - disponível 
para Android e Ios .

Para quem não come carne, outra 
novidade são as opções vegetarianas. 
Os clientes podem desfrutar das coxi-
nhas com recheio de cenoura assada 
com alho, tomilho e queijo, além de ce-
bola glaceada no tabasco e queijo meia 
cura. O cardápio conta também com 
os sabores tradicionais, como frango e 
frango com catupiry, além das opções 
doces, como torta de limão, banana as-
sada com creme de avelã e maçã verde 
com canela.

O Ballet surgiu no século XV, du-
rante a Renascença e desde en-
tão vem conquistando o amor 
de milhares de artistas. Passou 

pelo talento de Alessandra Dallemole 
até chegar, hoje, no coração e no pé de 
sua fi lha, Melissa da Cunha Dallemole.

O primeiro contato da doce menina 
com a arte foi muito natural. Melissa co-
meçou a fazer aulas de Ballet na escola, 
pois fazia parte da grade curricular da 
educação infantil. Ainda na escola, ela 
se desenvolveu na Ginástica Rítmica, 
mas seu amor pelo Ballet falou mais 
alto e a menina pediu a seus pais para 
se profi ssionalizar na arte clássica. “Na 
nossa percepção, a Melissa tem uma 
musicalidade e uma expressão cênica 
fascinante. Desde a ginástica, fi camos 
impressionados com a facilidade em de-

A mais clássica das 
danças encantou a 
jovem Melissa por 

inspiração de sua mãe 
Alessandra

corar e desenvolver as coreografi as. Ela 
dança lindamente e tem um grande po-
tencial. Precisávamos incentivar isso“, 
afi rma Alessandra, mãe de Melissa.

Com progresso da fi lha e a escolha 
por uma academia que desenvolvesse 
a parte técnica e artística da dança, 
Alessandra, que estava aposentada do 
Ballet, acabou não resistindo e, recen-
temente, voltou aos palcos em compa-
nhia da fi lha. Segundo o pai de Melissa, 
Rogério Dallemole, a mãe é a maior in-
fl uência da fi lha. “Sempre assistíamos 
à vídeos antigos das apresentações da 
Alessandra, víamos suas fotos e nossa 

fi lha brincava com suas fantasias e sa-
patilhas de pontas”, relembra ele. 

A jovem sempre participou das 
apresentações escolares, fez aulas de 
dança moderna no colégio em que es-
tuda atualmente, mas o Ballet é sua 

paixão. Com muita desenvoltura, Me-
lissa não perde uma participação no 
show de talentos, com um número de 
dança. Este ano, foi muito elogiada pe-

los professores do colégio, que fi caram 
encantados com a coragem e leveza da 
menina no palco, mesmo na frente de 
tantos alunos.

Além das apresentações na escola, 
a bailarina também participou da II, III 
e IV Mostra de Dança Vem Dançar, den-
tre os espetáculos “Magia do cinema” e 
“O Quebra Nozes” pela academia Vem 
Dançar; e pelo Spazio Danza Centro de 
Artes Performáticas, participou do I e II 
Concerto das artes, “A volta ao mundo”. 
Seu próximo espetáculo será o “La fi lle 
mal gardée”, no dia 14 de dezembro 
no Teatro Caesb, Águas Claras, pelo 
Spazio Danza em que mãe e fi lha se 
apresentarão juntas pela segunda vez. 
“Estamos ensaiando muito. A parte mais 
emocionante é quando fazemos a últi-
ma entrada de mãos dadas”, se alegra 
Alessandra.

 E não são somente os pais que par-
ticipam do sonho de Melissa. Todas as 
apresentações da menina são um evento 
na família. Todos prestigiam e curtem 
todas as fases do evento, desde os pre-
parativos, maquiagem até a tradicional 
entrega de fl ores ao fi nal do espetácu-
lo. Diante de tanta inspiração, amor e 
segurança, a jovem bailarina mostrou 
interesse em continuar seu aprendizado 
na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, 
que fi ca em Joinville. “Ela quer se pre-
parar para fazer a audição e se for a 
sua escolha, contará com o nosso total 
apoio”, afi rmam os pais, na certeza da 
realização pessoal e profi ssional da fi lha.

Talento

Foto: Rodrigo Ribeiro
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Primeiro Hospital Veterinário do DF já é classifi cado o maior da América Latina

Inaugurado em 5 de abril deste 
ano o hospital Veterinário Pú-
blico do Distrito Federal (HVet), 
situado no Parque Lago do Cor-

tado, em Taguatinga, não será ad-
ministrado pelo governo já que a 
gestão foi concedida à Associação 
Nacional de Clínicos Veterinários de 
Pequenos Animais (Anclivepa), que 
venceu o chamamento público para 
implantação e operacionalização dos 
serviços.

O Hvet é a primeira instituição 
pública para animais domésticos do 

sendo defi nidos, mas a tendência é 
seguir o modelo de distribuição de 
senhas entre 6h e 10h.

 O hospital é o maior da América 
Latina e prevê atendimento inicial 
a 400 animais por dia. Poderão ser 
recebidos cães e gatos, com foco 
àqueles pertencentes às famílias de 
menor renda ou inscritos em progra-
mas sociais locais ou federais, além 
dos que estão na Zoonose e em abri-
gos da cidade. Isso não quer dizer 
que outros animais não poderão re-
ceber atendimento, mas apenas que 
a prioridade é para a baixa renda.

Hospital Veterinário Público do DF (HVet) 
é classifi cado o maior da América Latina

Haverá também atendimento a 
animais vítimas de maus-tratos, e 
serão dadas orientações à popula-
ção sobre boas práticas, higiene e 
normas, contribuindo para a promo-
ção da guarda responsável de seus 
animais.

Ali serão oferecidos serviços gra-
tuitos de consultas, medicações, 
exames laboratoriais e de imagem, 
cirurgias, internação e ambulatório, 
entre outros.

Distrito Federal. O 
prédio possui 540 
metros quadrados 
e começou a ser 
construído há qua-
tro anos. O investi-
mento da obra foi 
de R$ 750 mil, pro-
venientes de compen-
sação ambiental.

 De pronto, ao menos 
dez profi ssionais já começa-
rão a atender. Os detalhes da 
rotina operacional ainda estão 

CUIDANDO BEM DA SUA peleCLÍNICA DERMACORPUS

DERMATOLOGIA CLÍNICA, CIRÚRGICA E ESTÉTICA

PEELINGS QUÍMICOS E DE CRISTAL

PREENCHIMENTO FACIAL (MD CODES)

APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULÍNICA

LASER PARA: CICATRIZES DE ACNE, DEPILAÇÃO, 

ESTRIAS, FOTORREJUVENESCIMENTO, FLACIDEZ

AGENDE SUA CONSULTA: (61) 3244-2024 .             3546-4443 . 99985-2092

Atendemos vários convênios @cdermacorpus
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I
baneis Rocha Barros Junior é dire-
tor do Conselho Federal da OAB na 
gestão 2016/2019, corregedor-ge-
ral da OAB e conselheiro federal 

pela OAB/DF. Advogado, formado pelo 
Centro Universitário de Brasília (Uni-
Ceub), fez pós-graduação em processo 
do trabalho e processo civil e é mes-
trando em gestão e políticas públicas 
pelo Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas da Universidade 
de Lisboa. Fez carreira na capital e 
presidiu a seccional do DF da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB-DF) de 
2013 a 2015. Em 1990, abriu o próprio 
escritório e se destacou como advo-
gado de várias categorias do serviço 
público.

Nascido em Brasília, de família 
piauiense, é o primogênito de três ir-
mãos. Casado pela segunda vez,  tem 
dois fi lhos do primeiro casamento e 
está esperando o terceiro.  Aos 47 
anos, foi a primeira vez que o advo-
gado concorreu a um cargo público. 
Filiado ao MDB desde 2017, Ibaneis 
encabeçou a coligação “Pra Fazer a 
Diferença” e tem como vice o pre-
sidente do Avante-DF, Paco Britto. 
Venceu as eleições para o governo no 
Distrito Federal com 1.042.574 votos 
(69,79% dos válidos). Em entrevista ao 
Águas Claras Mídia,  Ibaneis explica 
suas futuras ações de governo para o 
Distrito Federal.

1) Qual a prioridade do senhor ao 
assumir o governo do DF?

Há muito o que fazer, mas sem dú-
vida a prioridade será a saúde, que 
não pode esperar. Vamos acabar com 
as fi las de exames e cirurgias, comple-
tar as equipes do “Saúde em Casa” e 
melhorar os hospitais. Antes mesmo 
da posse, conseguimos um reforço de 
R$300 milhões para aplicar na saúde 
pública, dinheiro liberado pelo pre-
sidente Michel Temer. Vamos fazer o 
que for possível para oferecer uma 
saúde de qualidade para o cidadão.

2) O senhor tem algum projeto es-
pecífi co para Águas Claras?

Águas Claras precisa de cuidados 
emergenciais, que devolvam quali-
dade de vida para a população. Tem 
muito buraco na rua, meio-fi o fora de 
lugar; a cidade foi abandonada. Que-
ro fazer uma ação emergencial para 
colocar tudo no seu devido lugar. Mais 
tarde, Vou criar uma nova saída para 
a EPTG que vai desafogar o trânsito, 
construir e reformar as calçadas, criar 

espaços para estacionar o carro e in-
centivar o uso do metrô.

3) A Interbairros (Transbrasiliana) 
será construída no seu mandato? 

Já temos alguns estudos para isso. 
Vou iniciar a obra no meu governo, 
criando um novo corredor de desen-
volvimento. Falta o detalhamento do 
projeto que já está em andamento e 
espero contar com a iniciativa privada 
para fazer a obra.

4) Águas Claras é uma cidade em 
constante crescimento, mas não 
possui um posto de saúde, apenas 
um posto de vacinação improvisado. 
Como já existe área física pré-defi ni-
da, vai ser construída uma unidade 
de saúde para auxiliar o Posto de 
Vacinação?

Sim, está nos planos e vamos cum-
prir. O posto de saúde é uma neces-
sidade do bairro e será construído, 

nistradores regionais. Estamos redi-
gindo uma lei que vai dar sustentação 
à proposta; queremos dialogar com a 
Câmara Legislativa para que não haja 
problemas na votação. Já existe um 
texto do deputado Chico Vigilante que 
está sendo aperfeiçoado.

7) Em campanha, o senhor afi rmou 
que fará uma reestruturação nas ad-
ministrações regionais.  Como será 
essa reestruturação?

A reestruturação será para valer. 
O administrador terá como resolver 
os problemas e não apenas fi car en-
viando ofícios pedindo soluções que 
nunca chegam. Haverá maquinário e 
pessoal qualifi cado para fazer servi-
ços urgentes, prestação de serviço 
de qualidade e com rapidez para o 
cidadão, com a implantação de sedes 
do “Na Hora”.

8) Como fi cará a questão da regulari-
zação, que já está em fase fi nal, de 
Arniqueiras e Vicente Pires?

Isso já está sendo feito e o traba-
lho não será interrompido. Ao contrá-
rio, vou pedir velocidade para que a 
solução seja a mais rápida possível, 
respeitando-se a lei.

9) O Centrad seria uma opção viável 
para desafogar o trânsito de Águas 
Claras, mas desde que seja para 
transferir toda a administração do 
GDF pra lá. 35% dos moradores de 
Águas Claras são servidores públi-
cos, desses aproximadamente 20% 
são do GDF. O Sr. Está tentando ju-
ridicamente resolver esse problema? 
Como está esse processo?

Já abri conversas com a Caixa Eco-
nômica e com o consórcio de cons-
trutoras para definir como vamos 
utilizar a área. Há algumas opções 
que estão sendo estudadas; o que o 
cidadão pode ter certeza é que não 
vamos ter aquele elefante branco ali. 
Vamos encontrar a melhor solução e 
num prazo curto.

10)  O senhor tem previsão de re-
gularização dos trailers e utilização 
de área pública em geral em Águas 
Claras?

Ainda não dá para falar em prazo, 
mas eu quero incentivar todas as mi-
cro e pequenas empresas, porque esta 
é a melhor forma de gerar empregos 
rapidamente, o que é uma necessida-
de em todo o Distrito Federal.

Um novo governo 
por Águas Claras

Por Vanessa Rodrigues

Governador eleito apresenta suas ações para a cidade

além de funcionar com estrutura com-
pleta e, talvez, até mesmo algumas 
especialidades.

5) Já temos o terreno para uma de-
legacia, mas não temos recurso nem 
efetivo pra isso e nem para escolas 
públicas (ensino médio e fundamen-
tal). Esses equipamentos públicos 
serão construídos?

Estamos fazendo um grande plano 
de segurança pública para o Distrito 
Federal, que vai defi nir se é necessá-
rio fazer novas delegacias e onde elas 
serão localizadas. No caso das esco-
las, já está defi nido: vamos construir 
e equipá-las, já seguindo o modelo 
que vamos implantar em todo o DF.

6) Como o senhor pretende realizar 
a eleição para o novo administrador 
regional de Águas Claras? 

Estamos estudando a melhor ma-
neira de fazer as eleições para admi-
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O natal é o resumo do espírito 
de consideração e bondade, é 
a esperança renascida nova-
mente para trazer paz, enten-

dimento e benevolência para os homens. 
Natal não é fi m de ano, é recomeço, é 
nascimentao, é a esperança de que um 
novo ano que se aproxima, é o desejo 
de fazer o bem, sem importar a quem.

É com base nessa crença que vários 
grupos e lideranças de Águas Claras se 
uniram para promover o Natal da So-
lidariedade. O evento acontecerá em 
duas etapas e contará com a participa-
ção de toda a comunidade.

A ideia é arrecadar brinquedos e ou-
tros donativos, em bom estado, para se-
rem entregues na região mais carente da 
cidade nos dias que antecedem o Natal. 

Doação no Shopping

No dia 15 de dezembro, Papai Noel 
chegará ao Vitrinni Shopping em Águas 
Claras, juntamente com a 6ª edição do 
Cine Urbano. A partir das 14h00, os mo-
radores da região poderão se deliciar 
com uma variedade de comidas nos 
cardápios dos food trucks, prestigiar o 
desfi le de moda da criançada, a feiri-
nha de artesanato. As crianças poderão 
se divertir na brinquedoteca enquanto 
os adultos apreciam uma boa música 
com a banda de músicos mirins Os Mi-
nhocas, e participam de vários sorteios 
de brindes. Tudo isso acompanhado de 
cinema gratuito para toda a família.

Como figura principal de todo o 
evento, Papai Noel estará recebendo, 

alegria e 
solidariedade
Várias Ações Solidárias neste Natal vão fazer 

a alegria das crianças carentes no Areal, com 

Papai Noel, cinema, palhaços e malabaristas

não só o carinho e pedido das crianças 
de Águas Claras, ele também doações 
de brinquedos (novos ou em bom esta-
do) das mãos das crianças. Isso mesmo! 
Ao invés da criançada receber presente 
do bom velhinho, elas vão dar o pre-
sente ao Papai Noel, para que este 
possa doá-los a quem não tem Natal 
algum.

Essa é uma grande oportunidade 
de ensinar as crianças o verdadeiro 
espírito do Natal: a solidariedade de 
dar alegria a quem não tem condições 
de ter um Natal cheio de presentes! 

tanheiras, passando por toda a cidade 
de Águas Claras.

Desde 2015, o projeto Dudu Noel 
arrecada roupas, brinquedos e alimen-
tos para serem distribuídos no Natal. 
Os heróis, Homem-Aranha, Deadpool, 
Mulher Gato, Homem De Ferro, Capitão 
América e, claro, Papai e Mamãe Noel 
são voluntários que doam seu tempo 
para alegrar as crianças. Todos os he-
róis circulam com os triciclos Spyder, 
para deslumbre das crianças. 

Circo

Na Praça da Estação Arniqueiras, na 
mesma manhã, após o desfi le dos he-
róis, acontece o projeto Palco Aberto. 
Artistas circenses, atores, músicos e 
poetas se apresentam num espetáculo 
lúdico e gratuito. A palhaça Lelê Ma-
rins apresenta as malabaristas Dayse 
Albuquerque, Louisse e Bruna Nunes, 
a palhaça Erika Mesquita e a dançarina 
acrobática Marcelinha. Após as apre-
sentações, o grupo Forró do B toma o 
palco para uma apresentação de forró 
pé de serra.  Todas as apresentações 
contarão com intérprete de libras. 

Doações

As doações podem ser entregues no 
sábado à tarde, no Vitrinni Shopping, 
ou na manhã de domingo, na Praça 
Arniqueiras. Crianças e adultos devem 
comparecer, preferencialmente fanta-
siados de seus personagens preferidos. 
Aceitam-se doações de brinquedos no-
vos ou em bom estado, roupas e obje-
tos para o lar.  

Natal Solidário

No dia 22 de dezembro às 09h, 
acontece um grande café da manhã 
com diversão e distribuição das doa-
ções arrecadadas para as crianças e 
suas famílias da comunidade Bat Ca-
verna no Areal. 

Vamos juntos levar um pouco de 
alegria a quem precisa e a levar um 
verdadeiro natal, a quem nunca ganhou 
um presente...

Venha fantasiado. Classifi cação livre

em Águas Claras

Um Natal com 

Heróis

Na manhã de domingo, dia 16 de 
dezembro, a arrecadação de brinque-
dos fi cará por conta da Carreata Liga 
Solidária e Dudu Noel. Super-heróis 
desfi larão pela cidade, saindo da Praça 
da Estação Arniqueiras, e dando uma 
volta pelas avenidas Araucárias e Cas-

Serviço:

Natal da Solidariedade

Data: 15 de dezembro de 2018

Horário: 14:00 às 22:00

Local: Vitrinni Shopping, Águas Claras 

• Chegada do Papai Noel com direito a 
foto

• Desfi le de moda kids

• Apresentação da banda Os Minhocas

• Apresentação do fi lme A Origem dos 
Guardiões

• Sorteios de diversos abrindes

Liga Solidária

Data: 16 de dezembro de 2018 
Horário: 9:00 às 13:00

Local: Praça da Estação Arniqueira

• Carreata dos Heróis com o grupo Dudu 
Noel

• Apresentações circenses do projeto 
Palco Aberto

• Apresentação da banda Forró do B

Traga suas doações de brinquedos e 
roupas novos ou em bom estado.
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CAINDO 
DE BOCA

por Patrícia Rebelo

Finalmente uma Cozinha Indiana em Águas Claras

Eu não sei se vocês já experimen-
taram a culinária indiana, mas 
eu simplesmente AMOOOOOO!!!

É uma comida apimentada, saboro-
sa e diferente de tudo que temos no 
Brasil. No exterior é de praxe comer 
com as mãos. Você pega um pedaço 
do pão chamado Naan e pega uma 
porção de seja lá o que você tiver 
pedido.

Esse pão indiano merece um ca-
pítulo a parte. Ele parece com pão 
árabe só que é bem mais leve e no 
caso do Mumbai ele é feito no pró-
prio restaurante, o que dá uma leveza 
muito maior do que o pão indiano tra-
dicional que eu já conhecia. A versão 
mais próxima que temos no Brasil é 
o pão folha, mas não chega aos pés 
desse aqui.

Quando entramos no restaurante 
parecia que tínhamos sido tele trans-
portadas para índia. O ambiente é 
pequeno, mas muito confortável. A 
decoração lindíssima e tipicamente 
indiana, a música e o cardápio com-
pletam essa viagem sensorial ao país 
exótico.

A proprietária Daniella Kanno, e 
seu sócio, Tahir Saeed, paquistanês 
que mora no Japão, importaram o 
chef Padam Singh que é original da 
Índia mesmo. Padam é quem assina 
todo o cardápio. Daniella afi rma que 
segundo sua pesquisa, teve que dimi-
nuir a quantidade de pimenta, típica 
da ìndia, para que caísse no gosto de 
todos, então a pimenta, para quem 
gosta, vem separada.

Todos os ingredientes são impor-
tados, pois o chef é muito exigente 
com o sabor fi nal de seus pratos. O 
restaurante tem apenas 2 meses e já 
é um sucesso!

Começamos com a bebida típica 
chamada Lassi, que é um suco indiano 
feito à base de iogurte e açúcar e que 
na versão brasileira Mumbaiana pode 
levar vodca. Você tem várias outras 
bebidas como o chá preto com leite e 
uma carta de vinhos exclusivos.

O Mumbai Restaurante tem clássi-
cos da culinária indiana, como o Palak 
Camarão, Camarão Massala e o mais 
famoso Tandoori Chicken, frango ma-
rinado no iogurte e assado no forno.

O cardápio tem vários tipos de 
combo, que misturam algumas por-
ções de pratos típicos indianos. Pedi-

mos o combo 6: churrasco de frango 
ou curry de camarão, espinafre com 
queijo, Naan e salada. Galera, se 
você gosta de uma comida exótica, 
o Mumbai é O lugar pra você. Além 
de a comida ser saborosíssima, é lin-
da, exótica e barata para restaurante 
indiano. 

De sobremesa pedimos o Gajar Ka 
Halwa (fala gadja carraloá), que é 
tipo um arroz doce, a base cenoura, 
leite, açúcar, manteiga, passas, car-
damomo e castanhas. O gosto é muito 
parecido com o de arroz doce mesmo.

SERVIÇO:

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 

Terça à domingo

 12h às 14:30h e de 18:30 às 23h

Endereço: 
Rua 25 Sul, lote 30 – Park Style Mall 

Instagram/Facebook: @mumbairestaurante




