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O evento enogastronômico Divina Cozinha chega este ano a sua 17ª edição com um 
calendário bastante movimentado. Várias ações foram programadas para rechear o 
calendário de 2015 e celebrar mais um aniversário do evento iniciado em 1998. Naquela 
época, o Divina Cozinha tinha como objetivo facilitar o acesso da comunidade a cursos 
e palestras com renomados chefs, enólogos e sommeliers. Cumprida essa etapa, o 
evento inovou e, a partir de 2010, passou a realizar o Divina Cozinha Top - Os Melhores 
da Cidade, uma consulta popular que se tornou referência no segmento.

No primeiro semestre deste ano, já aconteceram as programações do 3º Piquenique 
Solidário Divina Cozinha, 100% beneficente ao Projeto Mão Amiga e o Espaço Gourmet e 
Agrale Food Truck no Evento Ação Social Agrale, com palestras de chefs e degustações, 
na Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul. Para o segundo semestre deste ano, estão  
programados os eventos de lançamento dos almanaques Bento Gonçalves e Caxias 
do Sul, que darão visibilidade aos 10 estabelecimentos mais votados em todas as 
categorias das consultas populares Divina Cozinha, realizadas de 2010 a 2014 em Caxias 
do Sul e, em 2014 em Bento Gonçalves.

No almanaque que você tem em mãos, as informações dos estabelecimentos foram 
confirmadas com os mesmos, incluindo dicas de cada um deles.

Esperamos que você aproveite ao máximo este almanaque, resultado da parceria de 
nossa empresa com os patrocinadores e apoiadores deste projeto, e desde já, nos 
ajude  a preparar o Divina Cozinha 2016.

Equipe Dolaimes Comunicação e Eventos

Alguns estabelecimentos foram suprimidos desta publicação por solicitação de seus proprietários, por terem encerrado 
suas operações e/ou por atenderem apenas com reserva/encomenda.
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Nossa empresa
A Dolaimes Comunicação e Eventos atua no mercado 
de comunicação desde 1987, e em sua trajetória já 
atendeu a mais de dois mil projetos de comunicação. 
A empresa tem nome consolidado em Caxias do Sul 
e região, mas sua estrutura e equipe viabilizam a 
realização de eventos em todo o Brasil, sejam eles 
corporativos ou técnico-científicos. A empresa 
também atua nas áreas de assessoria, relações 
públicas, consultoria de comunicação e projetos 
especiais. Essa oferta de serviços deriva de um 
posicionamento sólido no mercado, da estreita 
relação com seus fornecedores, da estrutura 
disponível e de parcerias com empresas afins, além 
da experiência de toda a equipe.

A Dolaimes Comunicação e Eventos trabalha com uma 
equipe formada por profissionais especializados, com 
experiência em projetos corporativos e atualizados 
com as mídias sociais. Esse modelo de comunicação 
permite enriquecer os projetos com estratégias, 
criatividade, ineditismo e poder de execução.

Fotos: Objetiva Fotografias, Cleiton Thiele, Foto Itália, Carlos Toigo, Jonas Rosa e Luiz Chaves.
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Almanaque
de A a Z.



ALITÁLIA POSTO PER MANGIARE
Linha 15 da Graciema
(54) 3459.1111 | 9645.3599  
Cardápio colonial, petiscos e vinhos.
BOM DEMAIS: sopa de capeletti.

ARTE IN TAVOLA | FARINA PARK HOTEL
RSC-453, Km 106
(54) 3458.7033
www.farinaparkhotel.com.br  
Risotos, massas e carnes.
PROVE: ossobuco com risoto milanês.

BAR 252
Rua Visconde de São Gabriel, 252
(54) 3452.6241  
Pratos à la carte, cerveja artesanal e filés.
DESTAQUE: panquecas São Jorge.

BARRACÃO RESTAURANTE E CHURRASCARIA
Estrada do Barracão, 580
(54) 3454.9749  
Espeto corrido, à la minuta.
BOM DEMAIS: à la minuta de entrecot.

BISTRÔ CAFÉ COM ARTE
Rua Marques de Souza, 354
(54) 2621.5302
www.cafecomarte.co  
Culinária contemporânea italiana e francesa, 
bebidas diferenciadas e sobremesas.
BOM DEMAIS: mignon mushroom.

BOTECO SPORTS
Rua Silva Paes, 60
(54) 3702.5003
www.botecosports.com.br  
À la carte de filés, peixes, risotos, 
drinks e cervejas artesanais.
PROVE: pizza na pedra.

BOTEQUIM SÃO BENTO 
Rua Herny Hugo Dreher, 273
(54) 2621.3152
www.botequimsaobento.com  
À la carte, petiscos e chopp.
DESTAQUE: música ao vivo.

BRANDA’S CONFEITARIA
Rua Saldanha Marinho, 459 - sala 1
(54) 3451.1435  
Doces, salgados e cafés.
PROVE: massa folhada.

BUFFET DALLA COSTA 
Rua 13 de Maio, 520
(54) 3055.3120 | 3055.3121
www.buffetdallacosta.com.br  
Buffet à quilo no almoço, coquetéis e eventos.
DESTAQUE: ilhas temáticas.

CAFÉ GOURMET
Rua José Mario Monaco, 340
(54) 3702.4932  
Cafés diferenciados, venda de café moído e 
salgados assados.
DESTAQUE: ambiente retrô europeu.

CAFÉ MERCADO APOLO 
Praça Vico Barbieri, 510  |  (54) 3452.1100
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 260  |  (54) 3454.2060
Rua Saldanha Marinho, 171  |  (54) 3454.4144
www.superapolo.com.br
Doces, salgados e cafés.
DESTAQUE: café expresso.

CAFÉ MERCADO GREPAR 
Avenida Osvaldo Aranha, 799  |  (54) 3449.2451
Rua Giovani Girardi, 191  |  (54) 3449.2466
www.grepar.com.br
Tortas doces e salgadas, cafés variados e 
lanches diversos.
DESTAQUE: pão de queijo.

CAFELATTO CAFETERIA
Rua Treze de Maio, 877 - sala 326
(54) 3055.3013 | 3055.2140  
Cafés, lanches e sopas.
BOM DEMAIS: torta de maçã.

CALDEIRA RESTAURANTE E BAR
Rua Antonio Ducatti, 138
(54) 3701.0272  
Filés, risotos e bacalhau à la carte. 
DESTAQUE: ossobuco. 

BELA VISTA | VILLA MICHELON
RS-444, KM 18,9
(54) 3459.1800 | 2102.1800 
www.villamichelon.com.br  
Comida internacional caseira.
PROVE: risoto à italiana.

BELISKÃO LANCHES
Rua Olavo Bilac, 424
(54) 3454.9749  
Lanches, à la minuta e petiscos.
DESTAQUE: torrada máscara.

BENE ALIANÇA
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 94
(54) 3452.0722
www.benealianca.com.br
*Fonte internet.

BENE MANGIARE 
Rua Dr. Casagrande, 473
(54) 3453.7819
Buffet com culinária italiana.
PROVE: ambrosia. 

BIROSKA CAFÉ E BISTRÔ
Avenida Planalto, 1156
(54) 3701.4504  
Lanches, à la carte e pizzas.
DESTAQUE: pizza de camarão.
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CROASONHO 
Avenida Planalto, 774
(54) 3052.0123
www.croasonho.com.br  
Croassaints doces e salgados, cafés e saladas.
PROVE: croasonho de chocolate preto
com morango.

DALL’ONDER HOTÉIS
Rua 13 de Maio, 800  |  (54) 3455.3000
Rua Herny Hugo Dreher, 197  |  (54) 3455.3555
www.dallondergrandehotel.com.br  
Pratos típicos italianos, gastronomia 
contemporânea e culinária regional gaúcha. 
BOM DEMAIS: casa show sauvignon: 
restaurante com shows temáticos. 

DOLCE GUSTO CAFÉ E CONFEITARIA
Rua 10 de Novembro, 637  |  (54) 3453.1114
Rua Herny Hugo Dreher, 463  |  (54) 3055.3366
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 112  |  (54) 3052.0550
www.dolcegusto.com.br  
Doces, salgados e cafés.
DESTAQUE: torta de morango.

DOLCE MATTINA
Rua General Osório, 256
(54) 3462.4053
www.dolcemattina.com.br  
Lanches, pratos executivos e cafés.
BOM DEMAIS: café latte art.

DOM PEPE
Avenida Planalto, 1357
(54) 3454.3298  
Rodízio de pizzas, massas e risotos. 
DESTAQUE: tábua de frios no bar.

DONA CAROLINA RESTAURANTE
RSC-470, KM 221,61
(54) 3388.3355  
Filés, peixes e massas.
PROVE: filé Dona Carolina. 

DOPPIO MALTO BIRRERIA
Rua 15 de Novembro, 122
(54) 9120.7678  
Petiscos, 10 torneiras de chopp criados pelo 
estabelecimento e pizzas.
DESTAQUE: pizza artesanal. 

ESTRADA VELHA RESTAURANTE
Rua Ulysses Roman Ross, 635
(54) 3452.3580
www.estradavelharestaurante.com.br  
Buffet à quilo, comida típica italiana, gaúcha 
e brasileira.
PROVE: feijoada.

CASA FRACALOSS
RESTAURANTE E CAFÉ COLONIAL
VRS-855, KM 1 - Caminhos de Pedra São Pedro
(54) 3455.6385
www.casafracalossi.com.br  
Culinária típica italiana, colonial e sobremesas.
DESTAQUE: galeto primo canto frito. 

CASA POSTAL VINÍCOLA E BISTRÔ
Rua Buarque de Macedo, s/n°
(54) 3458.1233
www.casapostal.com.br  
Massas, risotos e carnes.
PROVE: frango involtini.

CASA VANNI
Linha Palmeiro, 795
(54) 3455.6383
www.casavanni.com.br  
À la carte de massas, risotos e carnes.
BOM DEMAIS: filé da casa.

CHURRASCARIA IPIRANGA
Rua Olavo Bilac, 200
(54) 3452.3278
www.churrascariaipiranga.com.br
Rodízio de churrasco, galeto 
e comida típica italiana.
DESTAQUE: picanha.

COMPANHIA DO SABOR
Rua Saldanha Marinho, 733
(54) 3451.5955  
Buffet à quilo, grelhados e sobremesas.
DESTAQUE: feijoada.

CALIFÓRNIA BUFFET E EVENTOS
Rua São Paulo, 379
(54) 3454.1078 | 9959.8509  
Buffet variado com peixes, grelhados 
e até 12 tipos de saladas.
DESTAQUE: torta de bolacha.

CASA ANGELO RESTAURANTE
Estrada para São Pedro, 26
(54) 3455.0175  
Rodízio de carnes e massas.
BOM DEMAIS: filé ao molho de amora.

CASA DO CHURRASCO
Rua Guilherme Fasolo, 280
(54) 3055.0304  
Churrasco para levar, bifes na chapa e viandas.
DESTAQUE: bife bagunça.
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LA CANTINA DEL PIERO
Travessa Bagé, 61
(54) 3453.2577
www.lacantinadelpiero.com.br   
Buffet à quilo, saladas, buffet de sobremesa.
PROVE: filé à moda da casa.

LA PIGNATTELA RESTAURANTE
Estrada Buarque de Macedo
(54) 9986.8859
www.restaurantepignattelo.com.br   
Cardápio italiano de tirol, sopas e carnes.
DESTAQUE: sopa de canederli.

LANCHERIA PEREIRA 
Rua Mal. Floriano, 29 - sala 3 e 4
(54) 2621.5073
Lanches, a la minuta e pizzas.
BOM DEMAIS: xis salada.

LE PETIT MACARONS BOUTIQUE
Rua Herny Hugo Dreher, 227 - sala 01
(54) 3701.0180
www.lepetitmacarons.com.br   
Macarons, fudges e cafés.
PROVE: macarons produzidos com 100% 
de farinha de amêndoas francesas.

10 11

FERROVIA LIVE
Rua Duque de Caxias, 148 
(54) 3453.1153  
www.ferrovialive.com.br
Pratos à la carte, pizzas e xis.
DESTAQUE: xis rockstar.

FORNASIER RESTAURANTE
Estrada para Pinto Bandeira - VRS 855, KM 10
(54) 2521.2666
www.pousadafornasier.com.br/restaurante  
Buffet colonial.
BOM DEMAIS: costelão aos domingos.

GRAN MANGIAR RESTAURANTE
Entrada para Caminhos de Pedra
(54) 3453.7473  
À la carte, gastronomia contemporânea e 
sobremesas.
DESTAQUE: espaguete gran mangiar.

HAMBURGUERIA
Rua Dr. Casagrande, 582
(54) 3454.1778  
O autêntico hamburguer grelhado na brasa.
DESTAQUE: hamburguer de costela.

HOUSE BEER
Rua 10 de Novembro, 61 
(54) 3452.0061  
Pratos à la carte, cerveja artesanal, 
rodízio de carnes.
PROVE: batata maluca do house.

KATSU SUSHI BAR
Rua Olavo Bilac, 337 - sala 2
(54) 3702.5448  
Sushi, petiscos e pratos quentes.
BOM DEMAIS: tempurá de sorvete.

LEOPOLDINA RESTAURANTE
CAUDALIE HOTEL & SPA DO VINHO
RS-444, KM 21
(54) 2102.7200
www.spadovinho.com.br
Culinária franco-italiana à la carte, 
carta de vinho com 700 rótulos 
nacionais e internacinais. 
DESTAQUE: bacalhau Morhua 
Leopoldina harmonizado com merlot VE, vinho 
tinto produzido pelo próprio hotel.

MAGNATAS DO X
Rua Fortaleza, 319
(54) 3453.2455   
Lanches, pizzas e pratos comerciais.
PROVE: xis magnatas.

MANJERICÃO RESTAURANTE
Rua General Osório, 581
(54) 3452.6665  
Cerveja artesanal, sushi e pratos à la carte.
DESTAQUE: sequência de camarão.
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POPULAR PADARIA
Rua Treze de Maio, 808
(54) 3452.4692
Doces, salgados e pães.
PROVE: mini pão para cachorro-quente.

POUSADA E CAFÉ COLONIAL
ORLANDO BUCCO
RSC-470, KM 195
(54) 9166.8581
www.pousadacafecoloniaorlandobucco.com.br
Salada de frutas, lanches e bebidas em 
geral.
DESTAQUE: café colonial.

PRIMAZIA
Rua São Paulo, 1400
(54) 3454.3277 | 3452.6840
www.primaziaalimentos.com.br  
Doces, salgados e tortas.
PROVE: torta primazia.

Q PALATO PIZZARIA E RESTAURANTE
Rua Refatti, 419
(54) 3454.3382
www.qpalato.com.br  
Pizzas à la carte, peixes e carnes.
BOM DEMAIS: camarão na moranga.

NELLA PIETRA PIZZA
Rua 15 de Novembro, 08
(54) 3452.4000
www.nellapietra.com.br   
Pizza à la carte servida na pedra, bruschetas 
e cerveja artesanal de marca própria.
BOM DEMAIS: pizza Nella Pietra 
especial.

PADARIA E CONFEITARIA BRASIL 
Rua Visconde de São Gabriel, 29
(54) 3452.1732  
www.padariaeconfeitariabrasil.com.br
Tortas, a la minuta e sopas.
DESTAQUE: massa flora de
banana com canela.

PADARIA E CONFEITARIA FAVARETTO
Avenida Osvaldo Aranha, 840
(54) 3452.2498  
Cafés, doces e pães.
BOM DEMAIS: pão italiano.

PADARIA E CONFEITARIA MORANGO 
Rua Júlio de Castilhos, 198 
(54) 3055.3857 
Pães em geral, salgados e doces.
DESTAQUE: atendimento personalizado.

PIZZAENTREVINHOS
RS-444, KM 18,9
(54) 3459.1392 | 3459.1016
www.mammagema.com.br  
Pizza à la carte.
DESTAQUE: o cliente escolhe o seu 
vinho a preço de varejo.

PIZZARIA DOM GUSTO
Rua Carlos Dreher Filho, 287
(54) 3451.7600
www.domgusto.com.br  
Rodízio de pizzas, sopa de capeletti e 
tele-entrega.
DESTAQUE: pizzas assadas 
em forno a lenha.

PIZZARIA SAPORE DI FIORENZA
Rua Herny Hugo Dreher, 260
(54) 3452.7152 
www.saporedifiorenza.com.br  
À la carte e rodízio de pizzas e massas.
PROVE: pizza de presunto parma com figo.

PIZZERIA PASTTA D’ORO
Rua Eliza Tramontina, 65
(54) 3461.6069 
www.pasttadoro.com.br  
Pizzas, massas e grelhados.
BOM DEMAIS:  filé de peixe.

PIZZERIA TOSCANA
Rua Gomes Carneiro, 678
(54) 3451.1653  
Rodizio e à la carte de pizzas, filés e massas 
e buffet à quilo ao meio dia.
DESTAQUE:  pizza toscana.

PADARIA PINA
Rua Saldanha Marinho, 620
(54) 3454.3981  
Tortas, doces e salgados.
DESTAQUE: torta morango moreno.

PANIFICADORA DALINE
Avenida Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 496
(54) 3452.6492  
Cucas, pães e biscoitos.
PROVE: cuca recheada.

PIACENZZA RESTAURANTE E PIZZARIA
Rua Parnaíba, 635
(54) 3055.3731 | 9158.7510
www.restaurantepiacenza.com.br  
Rodízio de pizzas e à la carte de pratos: 
massas, filés, risotos e peixes.
DESTAQUE: área de recreação infantil.

PIGELATTI
Avenida Gen. Cândido Costa, 23
(54) 3452.5613  
Cafés, sorvetes e lanches.
DESTAQUE: chocolate quente.
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RESTAURANTE E LANCHERIA DI GIACOMELLI
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 273
(54) 3451.4407
Buffet, à la carte e lanches.
DESTAQUE: Serve comida das 
7h à meia noite. 

RESTAURANTE GIORDANI 
Via Trento, 3671 
(54) 3453.6884
www.giordanigastronomia.com.br  
Rodízio de massas e grelhados, 
produtos coloniais e vinhos.
BOM DEMAIS: massas caseiras. 

RESTAURANTE MARIA VALDUGA 
Via Trento, 2355 
(54) 2105.3154
www.villavalduga.com.br  
Gastronomia típica italiana, e em datas 
selecionadas cardápio harmonizado com 
vinhos e espumantes.
DESTAQUE: tortéi com recheio de 
abóbora ao molho bolognesa.

RESTAURANTE NONA LUDIA
Caminhos de Pedra
(54) 3455.0157
www.nonaludia.com.br  
Rodízio italiano, sopa de capeletti 
e sobremesa, 
BOM DEMAIS: sagu.

RESTAURANTE PORTUGUESA 
Rua Belo Horizonte, 37 
(54) 3453.2425
www.restauranteportuguesa.com.br  
Buffet e à la carte.
DESTAQUE: filé à parmegiana.

QUEEN’S BAR
Rua Herny Hugo Dreher, 320
(54) 3702.1538
www.queensbar.com.br  
Pratos à la carte, petiscos e lanches.
PROVE: cascudinho com polenta.

RESTAURANTE BOTAFOGO 
Rua Belo Horizonte, 380
(54) 3453.3258
www.restaurantebotafogo.com.br  
Buffet à quilo e grelhados.
DESTAQUE: 70 tipos de pratos no buffet.

RESTAURANTE CANTA MARIA 
RSC-470, KM 217
(54) 3453.1099
www.cantamaria.com.br  
Rodízio de carnes, comida italiana e carta de 
vinhos nacionais.
BOM DEMAIS: galeto.

RESTAURANTE CANTA MARIA EXPRESSO
Avenida Osvaldo Aranha, 801
(54) 3055.3600
www.cantamaria.com.br  
Pratos expressos.
DESTAQUE: tortéi ao tomate seco.

RESTAURANTE E CHURRASCARIA A FERRADURA
RSC-470, KM 213,4
(54) 3452.5227
www.churrascariaaferradura.com.br   
Buffet e churrasco.
DESTAQUE: estacionamento.

RESTAURANTE E CHURRASCARIA CAVALET
RSC-453, KM 109
(54) 3259.2030
Rodízio de carnes, buffet e sopa de capeletti.
PROVE: abacaxi caramelado.

RESTAURANTE E CHURRASCARIA ZANDONAI
Linha Leopoldina, KM 06
(54) 3453.2872
Buffet livre, espeto corrido e 
buffet de sobremesas. 
DESTAQUE: pudim.

RESTAURANTE MARI
Rua Gomes Carneiro, 44
(54) 3454.3748  
Buffet à quilo, saladas e sobremesas.
DESTAQUE: lasanha.

RESTAURANTE CASA MADEIRA
Linha Leopoldina - Vale dos Vinhedos 
(54) 3453.5678 | 2105.3154
www.casamadeira.com.br  
Rodízio italiano, nhoque ao molho sugo, sagu 
com creme.
PROVE: codorna ao molho tradicional. 

RESTAURANTE CIA APOLO
Praça Vico Barbieri, 510
(54) 3452.1100
www.superapolo.com.br  
Buffet.
DESTAQUE: boa qualidade associada ao 
bom preço, 

RESTAURANTE DE VILLA
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 248
(54) 3451.6445
Comida italiana, sobremesas e saladas.
DESTAQUE: lasanha.

RESTAURANTE DO SORRISO
Rua José Rossini, 440
(54) 3453.2553
Rodízio colonial com grelhados, salada e 
queijo frito.
BOM DEMAIS: picanha na chapa.

RESTAURANTE E BAR PRÍNCIPE DI UDINE
Rua Góes Monteiro, 615
(54) 2621.5328  
À la carte de cordeiro, camarão e bacalhau, 
grelhados e massas.
DESTAQUE: paleta de cordeiro ao forno.

14 15

R



ROCCO PIZZAS
Rua Herny Hugo Dreher, 289
(54) 3451.2365
www.roccopizza.com.br   
Rodízio e à la carte de pizzas e massas. 
PROVE: pizza de costela desossada.

SAPORE & PIACERE CUCINA E ALTRI
Rua Dr. Casagrande, 500
(54) 3055.4586
www.saporeepiacere.com.br   
Risotos, carnes e frutos do mar
DESTAQUE: mesa de antepastos.

SAPORE SUBLIME
Rua Herny Hugo Dreher, 540  - sala 05
(54) 3451.3160
www.saporesublime.com.br   
Pizzas e massas.
DESTAQUE: atendimento.

SIERRABURGER 
Avenida Planalto, 885
(54) 3701.3749
www.sierraburger.com.br   
Hamburguer grelhado, 
cervejas artesanais e filés.
PROVE: hamburguer Sierraburger.
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RESTAURANTE ROSMARINO
Rua Dr. Casagrande, 582 
(54) 3454.1778  
Buffet com carnes grelhadas na brasa, 
peixes, bacalhau e frutos do mar e saladas.
DESTAQUE: chef português. 

RESTAURANTE RUBBO
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 40
(54) 3453.5023
Buffet à quilo.
DESTAQUE: sagu.

RESTAURANTE SABOR DO VALE
Alameda Fenavinho, 481
(54) 3452.7976
www.sabordovale.com.br  
Buffet de comida italiana, 
sobremesas, eventos.
DESTAQUE: sopa de capeletti.

RESTAURANTE SACA ROLHA 
Rua Jose Martelli, 47
(54) 3452.6407
Espeto corrido, buffet e venda de churrasco.
DESTAQUE: churrasco.

RESTAURANTE SÃO BENTO
Rua Xingu, 357
(54) 3451.4386
Buffet de comida italiana caseira.
PROVE: creme russo.

RESTAURANTE SBORNEA’S
8 da Graciema, KM 18,5
(54)3459.1224 | 9139.6468
www.restaurantesborneas.com.br  
Rodízio de panquecas, risotos, 
carnes grelhadas e rodízio italiano.
PROVE: tortéi. 

RESTAURANTE VIA DEL VINO
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 10 - sala 202
(54) 3452.5893   
Buffet, sobremesa e vinho.
DESTAQUE: sagu com creme.

RESTAURANTE VITTORIA GOURMET
VITTORIA FLAT
Rua 13 de Maio, 800
(54) 3455.3000 
www.dallondervittoria.com.br
Petiscos, à la carte e piano bar.
BOM DEMAIS: filé ao funghi 
acompanhado com risoto de queijo.

RISTORANTE E PIZZERIA PIRANDELLO
Rua Herny Hugo Dreher, 370
(54) 3452.4786
www.pirandello.com.br   
Rodízio de pizzas, à la carte de peixes, filé, 
massas, entre outros.
DESTAQUE: filé à parmegiana.

T

SPAZIO DI SARAH
Rua Saldanha Marinho, 160
(54) 3702.0001   
Buffet de comida caseira ao meio dia, à la 
carte de grelhados e massas à noite.
BOM DEMAIS: bife à parmegiana.

SUBWAY
Rua Herny Hugo Dreher, 204
(54) 3702.0018
www.subway.com.br   
Sanduíches, saladas e sobremesas.
DESTAQUE: sanduíche teriaky. 

TRATTORIA DO SABOR
Rua Saldanha Marinho, 180
(54) 3454.5746
Buffet livre e à quilo com grelhados.
DESTAQUE: comida típica italiana.

TRATTORIA MAMMA GEMA 
RS-444, KM 18,9 
(54) 3459.1392
www.mammagema.com.br  
Sequência de massas, galeto e carnes nobres.
PROVE: ravioli com gorgonzola e nozes.



VALENTI TORTAS 
Rua Humaitá, 200
(54) 3452.5128
www.valentitortas.com.br   
Tortas.
DESTAQUE: torta mista.

VALLE RUSTICO
Linha Marcílio Dias - Vale dos Vinhedos
(54) 3067.1163 | 8123.0080
www.vallerustico.com.br  
Culinária contemporânea, menu fechado e 
serviço empratado.
DESTAQUE: menu experiência  
harmonizado.

VALLONTANO BISTRÔ - CAFÉ
RS-444, KM 16 - Vale dos Vinhedos
(54) 3459.1006   
www.vallontano.com.br
Pratos à la carte, carta de vinhos e cafés.
BOM DEMAIS: medalhões do chef. 

VIVERONE CAFÉ
Rua Carlos Flores, 301
(54) 3449.1914 | 9147.4071  
Cafeteria, mini porções e doces.
BOM DEMAIS: sopa no pão.

18 19

V VIVERONE SPECIALLITÀ
HOTEL LAGHETTO VIVERONE BENTO
Rua Carlos Flores, 301
(54) 3449.1919   
Filés, peixes e risotos.
DESTAQUE: localização.

X PICANHA DELIVERY
Rua Visconde de São Gabriel, 210
(54) 3702.1020
www.xpicanhadelivery.com.br   
Porções, xis, cerveja  e chopp artesanal.
DESTAQUE: xis picanha.

XIS BOCÃO
Rua Marques de Souza, 121
(54) 3452.6253   
Xis, cachorro-quente e cerveja artesanal.
PROVE: xis premium.

x



Cozinha italiana em Bento
Uma cidade originada da imigração italiana, a exemplo de Bento Gonçalves, sempre 
reserva um lugar especial à mesa de suas tradições. Embora a gastronomia de 
imigração tenha sido, ao menos no início, julgada pela falta de criatividade diante 
de novos sabores e nutrientes, ao longo dos anos ela transformou-se em mote 
turístico e atualmente compõe a oferta gastronômica da região da Serra Gaúcha, cuja 
simplicidade está, na verdade, cercada de cuidados e tempo dispendido durante o 
preparo. Dos porões e das cozinhas das mamas surgiram pratos que ainda hoje mantém 
seu modo de preparo, inovando apenas em detalhes que o próprio desenvolvimento da 
gastronomia se encarregou de aplicar. 

Em 1967, Bento Gonçalves passou por uma grande transformação. Comunidade, 
produtores rurais e lideranças locais fizeram surgir a 1ª Fenavinho, a Festa Nacional 
do Vinho. Foi quando o município foi visitado pela primeira vez por um presidente da 
República, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. A ocasião é considerada 
um marco histórico para a cidade, que desde então evoluiu sobremaneira no 
desenvolvimento de seu principal produto (o vinho) e mostrou a força de sua economia 
para o Brasil e para o mundo.É quando o município descobre a sua vocação para o 
turismo de negócios e começa a sediar eventos de grande porte. É também quando 
a gastronomia se torna forte atrativo, fazendo com que as receitas, bem como os 
restaurantes típicos, se multiplicassem nas décadas seguintes. Hoje, estabelecimentos 
com mesas fartas de galeto, massa, polenta, tortéi, entre outros pratos e iguarias, são 
comuns pela cidade, inclusive na área rural, onde tudo se iniciou. 

Como apontam as pesquisadoras Krisciê Pertile e Susana Gastal, no trabalho científico 
Turismo e Gastronomia Regional: As vozes italianas e a culinária de imigração na Serra 
Gaúcha – RS/Brasil, “a gastronomia típica se consolida entre as expressões culturais 
significativas, ganhando plena relevância na primeira década do século XXI, tanto 
em centros urbanos como em áreas rurais. Os roteiros enogastronômicos, em áreas 
rurais, têm se beneficiado desse cenário, ao aliar o prazer da degustação sem pressa 
de pratos regionais, à possibilidade de sua harmonização com vinhos produzidos no 
local. Ou seja, incentivam a recuperação do passado na forma de raízes históricas das 
cozinhas ao valorizar técnicas de preparo e a utilização de ingredientes locais”. 

É a tradição que alimenta e que renova o paladar.
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Churrasco e comida do campo
Difícil que em um almoço ou jantar de colônia não seja servido, logo depois da sopa de 
agnolini, da salada e dos pratos quentes, o tão aguardado churrasco. Tão aguardado 
que em muitas ocasiões até mesmo o tradicional galeto, aquele temperado ainda na 
noite anterior, seja preterido pela costela gorda ou uma tira de picanha. Que bom que 
a culinária e os costumes gaúchos se integraram tão bem aos hábitos gastronômicos 
dos imigrantes italianos. E vice-versa.

O exemplo acima está entre tantos outros que poderiam ser citados quando o assunto é 
culinária gaúcha em Bento. As boas churrascarias que a cidade abriga, aliado ao gosto 
natural do gaúcho por carne e potencializado pela quantidade de turistas (sejam eles a 
passeio ou a negócios), mostra que a comida gaúcha tem ganhado destaque em Bento, 
seja em um refinado espeto-corrido ou em um buffet a quilo que atende à correria do 
cotidiano. Muitos restaurantes têm investido também em pratos típicos como arroz 
carreteiro, carne de panela.

A história nos ensina que foi só uma questão de tempo para que o churrasco passasse 
do galpão para dentro de casa. O escritor Leon Hernandes Dziekaniak explica assim 
a herança cultural da culinária gaúcha nas cidades grandes: “Há poucos anos, as 
churrasqueiras ainda estavam relegadas a um segundo plano: no fundo do pátio, 
dentro da garagem, algum recanto escondido. Hoje a churrasqueira recebe um lugar 
de honra: está na sacada dos apartamentos, está no living, integra-se à cozinha, é o 
centro de um quiosque, o foco, fogo da convivência. E pensar que tudo começou no 
meio do pampa, a céu aberto...”. 

As churrasqueiras, mais do que nunca, ganharam os restaurantes. 
Em Bento, a carne de charque, o churrasco e as influências sofridas pela imigração 
italiana convivem em harmonia, ampliando as opções para quem deseja provar do 
coração de galinha à farofa campeira, do galeto à costela.

Vinho que dá título à cidade
Capital Nacional do Vinho. Este é um título que merece respeito, bem como merecem 
respeitos os primeiros colonos que habitaram a região de Bento Gonçalves e com muito 
trabalho e uva Isabel transformaram seus porões caseiros em verdadeiras cantinas. 
Do vinho de colônia, um corte para os tempos atuais: lá há hoje as mais variadas 
viníferas, cortes apurados, enólogos, sommeliers, equipamentos de última geração, 
novos sistemas de cultivo, hectares e mais hectares de parreirais. Bem-vindo a Bento 
Gonçalves, bem-vindo ao Vale dos Vinhedos.

Costumes e tradições se enraizaram com o passar dos anos, e o vinho tornou-se um 
negócio que leva o nome da cidade ao mundo inteiro. Hoje, pequenas propriedades 
rurais dividem espaço com vinícolas renomadas, que ao longo dos últimos anos 
conquistaram destaque nacional e internacional pela qualidade e personalidade dos 
seus vinhos. A maior e mais importante região vinícola do Brasil, a Serra responde 
por 85% da produção nacional de vinhos. A região abrange hoje as quatro áreas 
de produção enológica certificadas do país. O Vale dos Vinhedos, que ocupa 72,45 
quilômetros quadrados entre as cidades de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo 
do Sul, foi pioneiro ao buscar a Denominação de Origem (DO) para seus rótulos. O 
fato contribuiu para que a cidade que abriga a maior parte do Vale, no caso Bento 
Gonçalves, fosse considerada pelo Ministério do Turismo como um dos destinos 
prioritários do turismo brasileiro.

O Vale dos Vinhedos se constituiu a partir da herança colonial, marcada ali pela 
presença de imigrantes da Itália. Os italianos trouxeram consigo a tradição da mesa 
farta e da produção de vinhos. Essa herança se hibridizou na região, a partir da 
convivência com outras vertentes migratórias, mas também porque as receitas trazidas 
pelos migrantes precisaram adaptar-se aos ingredientes e temperos encontrados no 
novo território. As pesquisadoras Krisciê Pertile e Susana Gastal destacam, no trabalho 
científico O Enoturismo e a Enogastronomia - Um Estudo no Vale dos Vinhedos – RS, 
que “o constante aumento da produção vitivinícola, bem como a procura por maior 
conhecimento no campo da degustação, fez com que o vinho e sua produção se 
tornassem motivadores de deslocamentos. E como o beber está associado ao comer, 
o enoturismo deu espaço também para o crescimento da enogastronomia, trabalhada 
em muitos países como uma oferta turística diferenciada”. 

Não é preciso dizer muito mais sobre o potencial enogastronômico de Bento. Comer e 
beber bem por lá é questão de honra e tradição. 
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Aceita um café?
Beber um café não só desperta, revigora, mas também acomoda a alma. Pode parecer 
poético demais, mas entenda-se por confortar a alma uma boa conversa com alguém, 
a leitura de um livro ou o silêncio de estar sozinho. É simples. Procurar um lugar para 
beber um café é como procurar um espaço para terapia. Já dizem alguns especialistas 
nas relações humanas: antes o café, depois os negócios. Beber um café é uma pausa 
no cotidiano, uma pausa para pensar ou refletir, independente do café ser doce ou 
amargo, com leite ou puro.

Claro que tudo o que foi listado acima tem mais sentido se o café em questão for 
tomado fora de casa, de preferência em uma confeitaria ou padaria. É que assim o café 
tem outro gosto, integra um comportamento cultural diferente. O hábito de beber café 
na Europa surgiu quando os turcos otomanos, no século 17, levaram o produto para 
Veneza. Porém, a maneira como preparavam a bebida não agradava ao gosto europeu. 
Graças a isso temos hoje a máquina de café, e as cafeterias, e as confeitarias....
A chegada dos imigrantes europeus no Brasil aprimorou o hábito, antes rudimentar, de 
apreciar um café. E pensar que muitos italianos chegaram no Brasil para trabalhar nas 
lavouras de café. Mas aí é outra história. Em âmbito cultural, assim como na Europa, as 
“confeitarias-cafeterias” eram onde os brasileiros levavam suas famílias, discutiam 
sobre política, negócios e amenidades enquanto saboreavam um cafezinho. 

Nas últimas décadas, o número de cafeterias no Brasil cresceu consideravelmente. 
Esse fenômeno pode, aos poucos, ser percebido em Bento Gonçalves. A cidade hoje 
oferece boas opções quando o programa é pausar o cotidiano para um café, seja só ou 
em companhia. E, é claro, provar dos quitutes que o balcão oferece. À medida que o 
cliente exige um bom café, as cafeterias procuram educar o paladar dos consumidores 
com delícias de toda sorte. Sorte a nossa, ainda mais vivenciando isso no sistema slow 
food, sem pressa. Sem falar que muitas cafeterias oferecem a seus clientes revistas e 
livros, para valorizar ainda mais o momento. O atendimento é um ponto para o qual as 
melhores cafeterias dão especial atenção. Se o cliente tem tempo de degustar o café 
com calma, deve encontrar um bom ambiente; se está apressado ou trabalhando, deve 
encontrar um atendimento conveniente com esse momento.
Podemos conversar mais sobre isso. Aceita um café?

A Pizza, sempre ela 
Um disco de massa fermentada de farinha de trigo, regado com molho de tomates e coberto com 
ingredientes variados que normalmente incluem algum tipo de queijo, carnes preparadas ou 
defumadas e ervas, especialmente orégano ou manjericão, tudo assado em forno, de preferência a 
lenha. Pronto, faz-se a pizza.

Mas não pode ser simples assim resumir um dos pratos mais famosos, democráticos e preferidos no 
mundo todo. A pizza merece muito mais atenção, tem uma rica história para contar. Está certo que 
não precisamos voltar 10 mil anos, na Mesopotâmia, quando o homem, já tendo o domínio do fogo e 
da cerâmica, passou a misturar água a farinha, colocando o preparo sobre uma pedra quente, dando 
origem ao pão. Basta voltar um pouco na história, quando descobriu-se que, cobrindo aquela massa 
crua com alguma coisa comestível, assando tudo junto, o resultado ficava uma delícia. Do pão à pizza.
Contam os relatos que foram os egípcios, há cerca de seis mil anos, que começaram a enriquecer o 
disco de massa com ingredientes como azeitonas e ervas aromáticas. Segundo artigo assinado pela 
jornalista Virgínia Brandão, babilônios, fenícios, persas, hebreus e gregos adotaram a fermentação 
egípcia para a panificação porque ela permitia um pão mais aerado e mais leve. “Ao longo de poucas 
centenas de anos, este prato se tornou conhecido em toda a região da Itália, ganhando variações 
regionais, algumas das quais existem até hoje. Próximo do ano 1000 da nossa Era, um dos alimentos 
mais populares entres os pobres do Sul da Itália eram uns círculos de massa recobertos com ervas e 
especiarias, e foi nessa época que, em Nápoles,  surgiu o termo “picea” para designar um disco de 
massa assada com ingredientes por cima”, ensina Virgínia. 

Não muito tempo depois, aparecia, pela primeira vez, na romântica Nápoles, a palavra pizza. Acredita-
se que a “picea” derive de “pinso” (do verbo latino Pinsere - pisar sobre, esmagar, moer, reduzir a 
pó), e que daí se derive a palavra “pizza”, que já era conhecida na Alta Idade Média. Mas há, também, 
quem afirme que pizza vem do grego “pita”, que significa pão achatado. 

Segundo pesquisa de Virgínia, foi entre a Idade Média e a Renascença que a pizza começa definir seu 
caráter democrático, oscilando entre o uso popular e o gosto aristocrático; entre os banquetes reais e 
as cantinas dos pobres. “Embora a origem da pizza, como hoje é conhecida, seja italiana, os grandes 
devoradores desse produto ficam do outro lado do oceano. Os dois países que mais consomem pizza 
no mundo são, respectivamente, Estados Unidos e Brasil, com destaque para as cidades de Nova 
Iorque e São Paulo”, destaca Virgínia.

A partir dos anos 50, as pizzarias se disseminaram por todo o Brasil e a pizza é, hoje, consumida de Norte a 
Sul do país, já fazendo parte do cardápio tradicional da maioria dos brasileiros. 

Dito isso tudo, sabe-se que moradores de cidades como Caxias e Bento tem um privilégio: 
herança italiana, boas pizzarias, ótimas pizzas. São dezenas de opções entre as duas principais 
cidades da Serra gaúcha. É fácil decidir, é fácil comer e é fácil gostar.
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O SENAC BENTO GONÇALVES TEM CURSOS DE DAR GOSTO.

Boas Práticas para
Serviços de Alimentação 

Bolos Artísticos 
Carnes e Vinhos 

Cozinheiro
Culinária Italiana 
Bolos e Tortas 

Carnes e Molhos 
Comidas de Boteco 

Cupcakes 
Doces para Festas 

Finger Food 
Frutos do Mar 

Homens na Cozinha 
Lanches Rápidos 
Massas e Molhos 
Pães Especiais 

Pizzas 
Risotos 
Saladas 

Salgados para Festas 
Sopas e Cremes 

Sushi 
Padeiro/Confeiteiro 

Pizzas

MATRÍCULAS ABERTAS

Senac Bento Gonçalves
Rua Saldanha Marinho, 820
Fone: (54) 3452.4200
senacrs.com.br/bento

@senacrs
/senacrsoficial

Insta @senac_rs

Conheça o portal de educação
a distância: ead.senac.br
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VENHA VIVER MOMENTOS ESPECIAIS NO

Um 
passeio 
para 
aguçar os 
seus sentidos: 
belas paisagens, 
Wine Garden 
exclusivo e visitas 
guiadas com degustação
de vinhos e espumantes. 

Consulte mais informações e
agende sua visita pelo e-mail 
visita@miolo.com.br ou pelos fones
(54) 21021537 ou (54) 21021540.

AN_DIVINA_COZINHA.indd   1 24/07/15   14:22

VENHA VIVER MOMENTOS ESPECIAIS NO

Um 
passeio 
para 
aguçar os 
seus sentidos: 
belas paisagens, 
Wine Garden 
exclusivo e visitas 
guiadas com degustação
de vinhos e espumantes. 

Consulte mais informações e
agende sua visita pelo e-mail 
visita@miolo.com.br ou pelos fones
(54) 21021537 ou (54) 21021540.

AN_DIVINA_COZINHA.indd   1 24/07/15   14:22

30 31



54 3223.8677  •  www.dolaimes.com.br

32 33



Realização: Dolaimes Comunicação e Eventos
Texto e Edição: Dolaimes Comunicação e Eventos
Capa e Projeto Gráfico: Black Orange
Artigos: Jornalista Fabiano Finco
Impressão: Editora São Miguel
Tiragem: 1000 exemplares
 
Contato:
Dolaimes Comunicação e Eventos
Rua Vinte de Setembro, 1.608
Caxias do Sul – RS – CEP 95020-450
Fone: 54 3223.8677
www.dolaimes.com.br
twitter.com/dolaimes
facebook.com/dolaimes
dolaimes@dolaimes.com.br

34



Patrocínio: Apoio:

Realização:


