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TOP GOURMET

HOTEL: ROYAL RIVIERA - 
ST-JEAN-CAP-FERRAT

Na península de St-Jean-Cap-Ferrat
os quartos do Royal Riviera, membro
da The Leading Hotels of the World,
tem uma vista deslumbrante para o
Mediterrâneo ou para os jardins. A
antiga Vila Renascentista Italiana do
início do séc. 20 foi tranformada em
um sofisticado hotel em 1999,
quando Grace Leo Andrieu, atual
propietária, deu seu toque chic e
contemporâneo ao local.

3, Avenue Jean Monnet
06230 – St-Jean-Cap-Ferrat
+33 4 93 01 23 07
www.royal-riviera.com

Gouté - Gourmet Travel Experience 
www.goute.com.br 

MERCADO: COURS SALEYA 
EM NICE

Passear pelo tradicional mercado
no centro de Nice Antigo é uma
festa aos sentidos. Vale descobrir
as infinitas cores das flores e os 
aromas dos temperos e frutas. 
Ao redor, estão lojinhas e cafés
que vendem artesanatos e antigui-
dades. Pare em uma das bancas de
temperos e pimentas e não deixe
de comprar um sachê com as
ervas da Provence.

Est de la rue Droite 
06300 – Nice, France

COMIDINHA: OLIVIERA 

Nessa charmosa butique de azeites
você é recebido como em uma casa
de amigos. Pode apenas degustar
seus deliciosos azeites ou ainda
provar a perfeita combinação  com
os poucos, mas variados, pratos
que são servidos. Os azeites são 
expostos em tonéis e você escolhe
um para encher sua garrafa. Não
deixe de levar algumas amostras
para casa!

8 Bis rue du Collet  
06300 – Nice, França
+33 (0)4 93 13 06 45
www.oliviera.com

PARA ALMOÇAR: LA COLOMBE D’OR

No restaurante Colombe D’Or a comida
não é a única estrela. Instalado dentro de
um hotel, é repleto de obras de arte. Pi-
casso, Legér, Matisse, Miró costumavam
pagar por suas refeições com suas obras
de arte, diz a lenda. Os visitantes de hoje
agradecem!

La Colombe D’Or
Place de Gaulle. St Paul de Vence
Tel.: 33 49 33 28 002
Fax: 33 49 33 27 788
www.la-colombe-dor.com

CHÁ DA TARDE: CALISSONS
DU ROY RENÉ

O Calisson é um delicioso doce 
original da cidade de Aix-en-pro-
vence, maior centro europeu de
processamento industrial de amên-
doas. A loja mais tradicional do
doce é a Calisson du Roy René, 
embora o Calisson seja encontrado
em pastisseries no sul da França. 
A receita leva uma base de pasta de
amêndoas, capa de hóstia e um 
açucarado por cima. Ideal para 
o chá da tarde!

13 rue Gaston de Saporta
13100 – Aix en Provence, França
+33 4 42 26 67 86
www.calisson.com

LOJA GOURMET: HEDIARD

A tradicional Hediard também pode
ser encontrada na Riviera Francesa,
em Cannes. Um paraíso gourmet,
oferece uma variedade incrível de
temperos, doces, queijos, azeites,
vinhos e utensílios para a cozinha.

BP 92 rue Donadei
06702 – Nice, França 
+ 33 4 93 31 52 87
www.hediard.fr

TEM QUE PROVAR

A Provence também produz ótimos
vinho. Uma ótima opção é o Dau-
mas Gassac rouge 2005. É um dos
mais emblemáticos tintos da
França. Criado pelo genial Emilie
Peynaud no final da década de 70,
foi chamado de “excepcional” por
Robert Parker. É considerado o
melhor vinho do sul da França.

RESTAURANTE: RESTAURANT
LA CHÉVRE D’OR

Inovadora e criativa! Assim é a co-
zinha que Philippe Labbé apresenta
no La Chévre D’Or, ele revela sa-
bores novos usando ingredientes da
estação, uma brincadeira com os
sentidos na medida certa. Faça a
sua reserva para o horário em que o
sol se põe, o restaurante fica no
topo de um morro no vilarejo de
Eze, uma experiência inesquecível!

Rue du Barri
06360 – Eze Village, França
+33 4 92 10 66 66
www.chevredor.com

As colunistasDani Hispagnol e Tati Simóes
comandam a agência Gouté - Gourmet Travel

Experience    

RIVIERA DOS SABORES
UM CHIQUÉRRIMO TOUR GASTRONÔMICO
PELO LITORAL SUL DA FRANÇA. 

Por DANI HISPAGNOL E TATI SIMÕES


