
No Bullguer, 
a pegada é 
descontraída: 
quem chega 
vê a área de 
preparo e escolhe 
os pratos na lousa.

Para comer  
com os olhos

Estes quatro restaurantes acertam a mão 
no menu e também no décor. Conheça os projetos, 

os chefs à frente de cada um e nossa seleção de 
produtos para deixar sua cozinha igualmente linda

EM SÃO PAULO

REPORTAGEM VISUAL CAROL HADDAD  
TEXTO GABRIELA DE SANCTIS  |  FOTOS RENATO NAVARRO
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BULLGUER: FAST CASUAL
Ambiente despojado, ingredientes de qualidade e preço acessível: essa é a base do Bullguer. À frente da cozi-
nha está o chef Thiago Koch (à dir.), um dos três sócios do restaurante, que abriu as portas em 2015. “Quan-
do começamos a planejar nosso negócio, fizemos o caminho inverso: primeiro pensamos o ambiente e 
depois a comida”, revela. Apenas oito meses depois de inaugurarem a primeira casa, chamaram os profissio-
nais do SuperLimão Studio para projetar esta filial. “A ideia era criar uma identidade moderna com pegada 
industrial, mas, ao mesmo tempo, deixar o espaço aconchegante”, explica o arquiteto Thiago Rodrigues. 

R. Fradique Coutinho, 1136, Vila Madalena | www.bullguer.com

O pé-direito duplo permitiu  
que os arquitetos montassem  
a estrutura metálica, que serve 
de suporte aos pendentes 
por onde passa a fiação.

BULLGUER COM BATATA 
FRITA E LIMONADA 
Este lanche, que leva  

o nome da casa, é servido  
com dois hambúrgueres,  

duas fatias de queijo,  
picles e molho especial  

do chef, à base de páprica. 
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MANÍ: UMA MISTURA BEM BOLADA
Nascido em Girona, na Espanha, Daniel Redondo (à dir.) já era sous chef do estrelado El Celler de Can Roca 
– um dos melhores restaurantes do mundo – com apenas 26 anos. Lá, conheceu a gaúcha Helena Rizzo e 
com ela veio para o Brasil inaugurar o Maní, em 2006. “Queríamos combinar ingredientes brasileiros com 
as técnicas que aprendemos na Europa”, diz. O cardápio, cheio de originalidade, se reflete na decoração: ga-
lhos de jabuticabeira revestem o teto e pedriscos cobrem o piso. “O clima é pessoal, com ares de casa de avó”, 
conta a designer de interiores Mariana Kraemer, que assina o projeto com a arquiteta Juliana Overmeer. 

R. Joaquim Antunes, 210, Jardim Paulistano | www.manimanioca.com.br 

Este cantinho 
superiluminado  
é carinhosamente 
chamado de Pic Nic.  
As pinceladas azuis  
em degradê fazem  
uma alusão ao céu.

LEITOA ASSADA COM 
ABÓBORA E CEBOLINHAS 
Recém-lançada no cárdapio 

do Maní, esta sugestão do chef 
vem acompanhada de uma 

farofa crocante. O vinho tinto  
é a dica dele para harmonizar.

LEITOA ASSADA COM 
ABÓBORA E CEBOLINHAS 
Recém-lançada no cárdapio 

do Maní, esta sugestão do chef 
vem acompanhada de uma 

farofa crocante. O vinho tinto  
é a dica dele para harmonizar.

LEITOA ASSADA COM 
ABÓBORA E CEBOLINHAS 
Recém-lançada no cárdapio 

do Maní, esta sugestão do chef 
vem acompanhada de uma 

farofa crocante. O vinho tinto  
é a dica dele para harmonizar.

CASA CLAUDIA  SET 2016



A brasilidade do menu combina com: 1. Travessa oval (33,5 x 23,5 x 6 cm*, 57 reais) 
e prato de sobremesa (20,5 x 19 x 2,5 cm*, 32 reais) da Tok & Stok. 2. Taça de cristal 
da linha Premium da Bormioli Rocco. Por 50 reais na Etna. 3. Porta-copos (12 x 12 x 4,5 cm*) 
da coleção Cafezal, da Tok & Stok. O jogo com quatro unidades custa 41 reais. 4. De latão 
com acabamento prateado, a dupla de talheres para salada está à venda por 113 reais 
na Star Home. 5. Prato de sobremesa (25 cm de diâmetro, 87 reais) e prato raso (34 x 34 x 3 cm*, 
146 reais). Ambos da Star Home. 6. Jogo americano (30 x 45 cm) de bambu, 30 reais na Camicado.

nossas escolhas
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TANIT: SABOR MEDITERRÂNEO
Filho e neto de cozinheiros, o catalão Oscar Bosch (à dir.) carrega no sangue a paixão pela gastronomia. 
“Cresci entre as panelas do restaurante do meu pai, onde aprendi muito sobre culinária”, conta. Depois 
de seis anos morando em São Paulo, Oscar e a mulher, a confeiteira Anna Beatriz Dias Bosch, decidiram 
que era hora de abrir seu próprio negócio. “Escolhemos materiais e cores típicos da arquitetura mediterrâ-
nea”, explica Guile Amadeu, do Coletivo de Arquitetos. O objetivo dos donos era criar um ambiente que, 
aliado a uma comida de forte tendência espanhola, transportasse os clientes para as ramblas de Barcelona. 

R. Oscar Freire, 145, Jardins | www.restaurantetanit.com.br 

A madeira, que reveste  
a maior parte do restaurante,  
é de demolição. Mesas  
e cadeiras da Cremme. 
Luminária da Spazyo. 

ATUM COM RAGU  
DE CHORIZO ESPANHOL 

Prato da casa, a receita também 
leva húmus, páprica e cebolinhas 
caramelizadas. Para completar,  

o chef sugere beber vinho branco. 
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O acento mediterrâneo combina com: 1. Taça bico de jaca. Por 36 reais na Star Home.  
2. Removedor de escamas de peixe. À venda por 38 reais na Camicado. 3. Prato de sobremesa 
(27 x 27 x 3 cm*). Vale 151 reais na Star Home. 4 e 7. Peças de cerâmica de Kimi Nii: prato Risco 
(retangular, 11 x 17 cm), por 44 reais. O prato raso azul (30 cm de diâmetro) sai por 116 reais, 
e o branco (25 cm de diâmetro), por 89 reais. A tigela Lili (12 x 4 cm**) tem preço de 80 reais. 
5, 6 e 8. De aço inox, o faqueiro Classic, da Hercules, tem 101 peças e custa 3 mil reais 
na Camicado. De linho, o tecido sobre a mesa é da linha Grasse, da Regatta, e custa 692 reais, o metro.

nossas escolhas
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SAJ: TRADIÇÕES REINVENTADAS
Aberto desde 2008, o Saj, comandado por Patrícia Abbud (à dir.), serve comida libanesa com um to-
que saudável. “Procuro incluir ingredientes orgânicos e mais leves nos pratos”, conta. Descendente de 
sírios e libaneses, a chef pertence à terceira geração de cozinheiros da família, que é dona de restau-
rantes desde a década de 1940. Apesar do cardápio típico, a proposta do lugar é romper com a decora-
ção árabe tradicional, criando uma atmosfera convidativa para todos os grupos. “Essa culinária é mui-
to ligada às reuniões familiares. Aqui, nossos ambientes são descontraídos, sem frescuras”, completa.

R. Girassol, 523, Vila Madalena | www.sajrestaurante.com.br 

A decoração foi feita por Paulo 
Abbud, irmão de Patricia, que 
é dono do Saj juntamente com 
outros dois sócios. Tijolinhos e 
ladrilhos hidráulicos são destaques.

KIBE CRU COM CHARUTOS  
DE FOLHA DE UVA  

“Para acompanhar o prato  
principal, a coalhada seca é uma 

ótima pedida com a dupla de pães 
árabe e saj”, sugere a chef.

A decoração foi feita por Paulo 
Abbud, irmão de Patricia, que 
é dono do Saj juntamente com 
outros dois sócios. Tijolinhos e 
ladrilhos hidráulicos são destaques.

A decoração foi feita por Paulo 
Abbud, irmão de Patricia, que 
é dono do Saj juntamente com 
outros dois sócios. Tijolinhos e 
ladrilhos hidráulicos são destaques.

CASA CLAUDIA  SET 2016



Peças para quem curte o estilo étnico: 1, 4 e 8. Produzido na Turquia, o conjunto com 
bandeja e seis xícaras de chá sai por 1 212 reais na Katmandu. 2. Com quatro unidades, 
o jogo de copos de chá vale 195 reais, também na Katmandu. 3. Faqueiro St. James, com 
49 peças. Preço: 500 reais na Bacco’s. 5. O tampo da mesa Otomana (55 cm de diâmetro) 
pode ser removido e usado como bandeja. Vale 1 710 reais na Katmandu. 6. Feito na 
Índia, o sári (60 cm x 1,10 m) bordado custa 240 reais na Katmandu. 7. A bonbonnière 
(9 x 11*) de cristal vale 20 reais na Bacco’s. Os doces árabes são da Scheherasade.

nossas escolhas
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Incluir no décor um objeto que já parecia apo-
sentado é uma ótima solução para mudar o 
ambiente sem grandes intervenções. Aqui, no 
Saj, o antigo porta-doces de metal ganhou nova 

função e foi transformado em suporte para o 
conjunto de porcelanas. Dessa forma, os utensí-
lios ficam sempre ao alcance das mãos e ainda 
enfeitam um cantinho de maneira inusitada. 
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Nada se perde
Reaproveitar peças sem uso é um jeito criativo de dar um up 

na decoração da casa de forma rápida e gastando pouco
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