
  

TOP GOURMET

SANTÍSSIMA GULA  

O restaurante tem uma bela vista, é muito  aconchegante e 
tem um forno a lenha no canto do salão. Nancy oferece um 
estilo confort food, com alguns ingredientes mineiros. 
No lugar de foie gras, “FUE UAI” feito com fígado de 
galinha caipira.

Rua Padre Gaspar, 343 – Tiradentes - MG
Tel: (32) 3355 1162 ou santissimagula.com.br

ALAMBIQUE ENGENHO BOA VISTA 

A Cachaça do Século XVIII é produzida na cidade de 
Coronel Xavier Chaves, há aproximadamente 20 km 
de Tiradentes, num engenho de quase 300 anos de 
idade. Rubinho, bisneto de Xavier Chaves e descen-
dente direto de Tiradentes, é a sexta geração de sua 
família a fabricar a cachaça.
Vale a visita ao alambique. 

Praça Eduardo Chaves, 99 – Coronel Xavier Chaves. 
Tel: (32) 3357 1238

SOLAR DA PONTE 

A pousada é realmente um charme. 
Muito bem decorada, integrada com 
a natureza. 
Pode-se ver micos empoleirados na 
janela do salão do café da manhã aonde  
oferecem também um chá da tarde.  O 
proprietário, o inglês John, é um dos 
fundadores do roteiro de charme, do 
qual a pousada faz parte.

Praça das Merces, s/n, Tiradentes - MG 
Tel: (32) 3355 1255 
ou solardaponte.com.br

  

FESTIVAL DE GASTRONOMIA  

Tiradentes sedia um dos principais 
festivais de gastronomia do país.
O responsável é Ralph Justino, que 
traz novidades melhores a cada ano.
Esse ano, o XII festival trouxe chefes 
mulheres renomadas de diversos 
países, que ofereceram cardápios di-
versificados durante o festival.

Mais informações: 
culturaegastronomia.com.br
 

CASA AZUL  

O bistrô tem apenas um ano e oferece uma 
cozinha nada mineira.
Fica em um cantinho bem charmoso do cen-
tro, tocado com muita dedicação por Penha e 
Rejane. É uma proposta para quem quer uma 
saladinha, um sanduíche ou uma quesadilla.
Os objetos de decoração estão a venda, tudo 
em estilo mexicano.

Rua da Cadeia, s/n, ao lado do mini mix 
shopping – Tiradentes - MG
Tel: (32) 3355 1868

TIRADENTES ALÉM DA HISTÓRIA
ALÉM DE NATUREZA, ACOLHIMENTO E CHARME É GOURMET NA PRODUÇÃO 

DE CACHAÇAS E NO FESTIVAL ANUAL 

As colunistas Dani Hispagnol e Tati 
Simões comandam a agência Gouté - 

Gourmet   Travel Experience   

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


