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O que é o evento Goût de / Good France? 
Uma noite, 3 mil chefs, 5 continentes

4° Gôut de France/Good France rende homenagem à região de Bordeaux e à Paul Bocuse 

Gôut de/Good France. Seja em francês ou em inglês, é impossível ler essas palavras (“Gosto da 
França” ou “Boa França”) sem pensar na cozinha francesa! E é essa a ideia! Pelo 4° ano consecu-
tivo, o Gôut de/Good France irá celebrar a gastronomia francesa mundo afora, no próximo dia 
21 de março, quando mais de 3 mil chefs e restaurantes servirão menus “à la française” em mais 
150 países. 

A presença brasileira é cada vez mais marcante.  Nesta edição, serão 65 restaurantes por todo o 
Brasil. Brasília contará com 23 chefs na cidade, oferecendo o menu Goût de France ao público da 
capital federal amante da culinária e dos vinhos franceses.  

Um comitê de seleção internacional de chefs, com o apoio da rede de embaixadas francesas, va-
lida a lista de participantes assegurando a qualidade e a coerência dos menus.  

Em 2018, o evento traz como novidade duas homenagens. Os chefs participantes terão a possibi-
lidade de criar seus menus inspirados na região da Nova Aquitânia, centro de excelência dos vin-
hos franceses, sobretudo o Bordeaux; e em Paul Bocuse, um dos mais renomados chefs do mun-
do, falecido em janeiro último, aos 91 anos, referência para o filme Ratatouille, da Disney.  

Classificada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, em 2010, por “estar di-
retamente ligada a uma prática social destinada a celebrar os momentos mais importantes da 
vida dos indivíduos e dos grupos", a gastronomia francesa tornou-se um dos pilares da atratividade 
turística do país, participando ativamente de sua influência cultural.  

Organizado pelo Ministério francês da Europa e dos Assuntos Exteriores e pelo chef interna-
cional Alain Ducasse, o Goût de France foi inspirado na iniciativa de Auguste Escoffier, que, em 
1912, lançou os “Jantares de Epicuro”, evento durante o qual um mesmo menu era servido no 
mesmo dia, em diversos países e para um grande número de pessoas. 

Site: www.goodfrance.com Escreva para a equipe Good France no Brasil : sarah.viana@diplomati-
e.gouv.fr   

Bon appétit!  
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Veja a lista dos restaurantes participantes em Brasília 

• Aquavit, chef Simon Lau 

• Authoral, chef André Castro 

• Capim Dourado, chef Luis Foschini 

• Dudu Bar, chef Dudu Camargo 

• Grand Cru, chefs Alexandre Aroucha, Leônidas Neto e Daniel Briand 

• La Chaumière, chef Severino Xavier Alves 

• L'Alcofa, chef Leidiane Félix Ferreira 

• L'Amour du Pain, chefs Cédric Pol, Alexandre Desvignes, Serge Segura 

• Le Jardin du Golf, chef Carlos Augusto Nasciutti Veloso 

• Le Jardin Bistrot, chef Tiago Santos 

• Le Parisien Bistrot, chef Leandro Nunes 

• Le Vin Bistrô Brasília, chef Manuel Pereira Mendonça 

• Lionel Ortega, chef Lionel Ortega 

• Nossa Cozinha Bistrô, chef Alexandre Albanese 

• Oliver, chef Rosenilson Favacho 

• O Contemporâneo Toujours, chef Francisco Lopes 

• Piauíndia, chef Nicole Magalhães 

• Purquapá Boteco, chef Alexandra Alcoforado 

• Restaurante Escola Senac Downtown, chef Diego Jacob 

• Restaurante Universal, chef Mara Alcamim 

• Saveur Bistrot, chef Thiago Paraíso 

• Taypá, chef Marco Espinoza 
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Em Goiania 

• Petit Bistrô - Empório Danilo Perillo, chef Valérie Lafay   

Em Belém 

• Santa Chicoria, chef Paulo Anija 
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Menu dos Restaurantes em Brasília 

Aquavit – chef Simon Lau
Tartare de lagostim, limão Tahiti, baunilha do cerrado 

Champagne Taittinger 
Banana da terra, salsa verde, aliche  

Riesling Fritz Haag 
Aspargos, laranja da terra, caviar, sauce mousseline 

Riesling Fritz Haag 
Codorna, foie gras, creme de sabugo de milho, cajuzinho do mato 

Bouchard, Bourgogne, Pinot Noir 
Roquefort, goiaba assada, pain d’épice 

Churchill Reserve, Porto 
Sopa gelada de seriguela, umbu, sorvete de iogurte de cabra, pé de moleque,  

Caliela, Moscati d’asti 
Café, chá e madeleines 

Preço: R$ 260,00 (sem vinho) / R$ 420,00 (com vinho) 
Reservas: (61)9167-0000 / reservas@restauranteaquavit.com  
SMDB Jardim Botânico de Brasília - Lago Sul 
Site: http://www.restauranteaquavit.com/  

 

Authoral – chef André Castro 
Canapé de brandade de pescada amarela, azeite de ciboulette e farofa de azeitona preta 

Espumante Veuve Ambal Méthode Traditionnelle Brut 
Terrine de foie, porco e ameixa no conhaque servida com tostada de brioche e compota de kinkan 

Vinho tinto Morin Père & Fils 
Magret, molho bordelaise com melado de cana, purê de couve-flor com alho assado e mil folhas de mandio-

quinha 
Vinho tinto La Vieille Ferme 

Queijos de cabra (produzidos próxima à Brasília pela Fazenda Cabra Chic) 
Bavaroise de limão siciliano, calda de cajá, sorvete de iogurte e tuile de maracujá 

  
Preço: R$ 195 
Reservas: (61) 3225-0052  
SCLS 302-B Bloco A loja 10 - Asa Sul 
http://www.authoral.com.br 
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Capim dourado – chef Luis Foschini 
Crepe recheado com geleia de tomates e Mini salada ao molho de manjericão  

Sopa Clássica de cebola 

Filé Mignon ao Cabernet Sauvignon com Batatas gratinadas  
 Filé de Linguado recheado com aspargos na manteiga  
Café de Paris com Mousseline de cenoura ao Roquefort 

Brie, Roquefort e queijo de cabra 

Preço: R$ 170,00  
1 Taça de vinho incluso do preço / Não cobramos taxa de serviço 
Reservas: (61) 3424-2017 
Setor Hoteleiro Norte quadra 5 - Bloco G 
Site: http://www.mercure.com/pt-br/hotel-3632-mercure-brasilia-eixo-hotel/index.shtml 

 

Dudu Bar – chef Dudu Camargo
Crepe recheado de pato ao molho cremoso de maracujá com pimenta dedo-de-moça 

Atum grelhado com redução de tutano e abacaxi acompanhado de cuscuz marroquino e castanhas 
Sorbet de queijo com calda de tomate cereja Ice Wine 

Preço: R$ 150,00 
Valor por pessoa, vinho não incluso / 10% de taxa de serviço, serviço de manobrista R$ 10,00 
Reservas: (61) 3248-0184  
QI 11 bloco I loja 40/46 
Site: http://www.duducamargo.com.br 

 

Grand Cru – chefs Alexandre Aroucha, Leônidas Neto e Daniel Briand
   Terrine de cordeiro em gordura de pato servida com gelatina de armagnac e caramelo de laranja  

Ostras gratinadas em hollandaise sauce com ovas de peixe 

                  Magret de canard, geleia caseira de groselha e pimenta rosa, batatas novas e chalotas no forno e 
redução de bordelaise 

 Cassoulet de frutos do mar 

Preço: R$ 198,00 
Reservas: (061) 3368 6868 
SHIS QI 9/11 conjunto L loja 06 – Lago Sul 

Site: www.grandcrubsb.com.br  
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L’Alcofa – chef Leidiane Félix Pereira

Salada de repolho roxo marinada em molho de tangerina 
Carpaccio de alcachofra e tomate confit 

Peixe pargo levemente ao forno com uma crosta de castanha de caju, acompanha um vinagrete de banana da 
terra que leva pimenta calabresa,cebola roxa,tomate,azeite de dendê e coentro  

Coxa de pato confitado com musseline de banana da terra ao shimeji 

Preço: R$ 700,00 Reais (Casal) 
Reservas: (62) 99908-0895  
Fazenda Almessegas , S/N Condomínio AVALOVARA Alto Paraíso de Goiás –GO 

Site: http://www.pousadainacia.com.br 

 

L’Amour du Pain – Cédric Pol, Alexandre Desvignes, Serge Segura
Trilogia de terrines e rillettes, cebola caramelizada e tapenade  

Queijo de cabra e queijo comté gratinados no pão de campagne , mesclado de alface baby e tomate com mol-
ho à base de mel 

Cassoulet com confit de pato  
 Tábua de queijos finos 

Le cercle rouge: framboesa fresca, creme tiramisù,  
biscuit de pistache e telha de amêndoas, avelã e laranja 

Preço: R$ 185,00 Serviço incluso  
Reservas: (61) 99698-2511  
SCLC 115 Bloco B, Loja 10 
Site: https://www.lamourdupain.com.br/ 

 

Le jardin Bistrot – chef Tiago Santos 

Camarão grelhado com goiabada picante 
Vieira de cogumelo Eryngui com cuscuz marroquino e patê de cogumelo Hiratake com pão sueco 

Coq au vin, galette de batatas, ratatouille e cebola confit  
 Ravioloni de espinafre, com queijo de cabra e gema de ovo caipira e canjiquinha cremosa e brócolis flamba-

do ao rum 

Porção de queijos especiais diversos e pão da casa 

Preço: R$ 145,00 Incluso aperitivo de entrada, queijos especiais do cardápio / pão da casa à vontade 
Reservas: (61) 98141-5106  
SEPS 708/907 Lote A - Asa Sul 
Site: lejardinbistrobsb@hotmail.com  
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Le jardin du golf – chef Carlos Augusto Nasciutti Veloso 

Steak Tartare 
Confit de Canard 

Gruyère e geléia de pimenta 
Soufflé de Goiabada com Calda de Queijos 

Preço: R$ 178,00 
Não está incluso vinho e serviço 
Reservas: (61) 3321-2040  
Clube de Golfe, SCES, Trecho 02, Lote 17, em frente ao CCBB 
Site: https://www.lejardindugolf.com.br 

 

Le Parisien Bistrot – chef Leandro Nunes 

Gougère recheada com creme e queijo gruyère  
Escabeche de peixe do dia e salada de ervas 

Tornedor de filé mignon em crosta de ervas e brie, batata ana e molho bordelaise 
Queijo Comté e geleia de morango 

Preço: R$ 160,00 
Vinhos e serviço inclusos 
Reservas: (61) 3033-8426  
CLN 103 Bloco B loja 2 
Site: leparisienbistrot@gmail.com 

 

Le Vin Bistro Brasília – chef Manuel Pereira Mendonça

Fricassé de champignons com espuma de fois gras 
Cassoulet tradicional 

Reblochon 

Preço: R$ 140,00 
Reservas: (61) 3028-6336  
Park Shopping, Espaço Gourmet  
Site internet: www.levin.com.br  
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Lionel Ortega - chef Lionel Ortega 

Sopa de aspargos e torradas 
Cordeiro sauté, batata boulangère e ratatouille ao creme de tomate 

Queijo empanada, folhas e vinagrete de nozes 

Preço: R$ 149,00 sem harmonização de vinhos / R$ 189,00 com harmonização de vinhos 
Reservas: (61) 99377-3868  
CLN 314 Bloco B, loja 21 
Site: http://www.lionelortega.com.br 
 

Nossa Cozinha bistrô - chef Alexandre Albanese 

Vieira com bacon e manjericão sobre medalha folhada, melaço de cana e alho poró 

Camarão envolto em filé de pescada e folha de bananeira, fumê de capim santo, gengibre e dendê com cake 
de arroz de coco 

Lasanha de pato com ervilha na manteiga de amêndoa e gastrique de jabuticaba 

Brie en croute com pesto de castanha de caju e cebolinha 

Marquise Sacher au chocolat: Clássica sobremesa de chocolate servida com camada de damasco, calda da 
mesma fruta e amêndoas 

Preço: R$ 98,00  
Reservas : (61) 3326-5207 
SCLN 402 Bloco C Loja 60 
Site : http://digitalmenu.com.br/nc/ 

 

Oliver chef - Rosenilson Favacho 

Mangue grillée au foie gras 
Ovo trufado  
Steak tartare 

Filé com molho de trufas negras servido com batata gratin e molho de champignon Paris  
Magret de canard com redução de vinho tinto e aligot 

Nosso pescado com vegetais torneados 
Petit gateau de chocolate com sorvete de creme 
Creme brulée com chantilly e frutas vermelhas 

Preço: R$ 160,00 (sem bebidas) 
Reservas : (61) 3323-5961 
Clube de Golfe, SCES, Trecho 02, Lote 2, parte B 
Site: www.restauranteoliver.com.br 
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O Contemporâneo Toujours – chef Carlos Alexandre 

Mini coquilles Saint-Jacques 
Magret Cítrico - Magret de pato grelhado, com molho de framboesa acompanhado de risoto de limão sicilia-

no com ervas especiais do chef 
Crevettes grillées au pastis - Camarões flambados ao azeite provencal escoltado de arroz de polvo 

Crème brûlée 
Iles flottantes à la crème 

Verre à vin harmonizado - Calice de vinho Château Belair 

Preço: R$ 199,99 
Reservas: (61) 3242-7067  
SCLS 405 - Bloco D  
www.toujoursreservas@gmail.com  

Piauíndia – chef Nicole Magalhães e Evandro Viana

Consumê de maçã verde com cogumelos hiratake e shitake salteados no guee, acompanha pão chapatti  
Coq au vin na masala com purê de batatas regado de azeite trufado 

Mousse de goiaba e chutney de hortelã 
Gulab Jamun (bolinho de leite ninho na calda de cardamomo com água de rosas) 

Queijo Coalho da Serra da Canastra com melaço de rapadura 

Preço : R$ 86,00 
Reservas: (61) 3574-4234  
Acampamento Pacheco Fernandes, Rua 9, Casa 2, Vila Planalto 
Site: http://www.piauindia.com.br 

Purquapá Boteco – chef Alexandra Alcoforado 

Foie Gras em massa crocante e brunoise de cajuzinho do cerrado 
Timbale de confit de codornas e mix de cogumelos frescos 

Filé de Robalo Pochée, vinagrete de polvo e ovas de salmão 
Filé mignon à Boeuf Bourguignon, farofa de castanhas de baru e ovo de codorna 

Fromage bleu, camembert e reblochon 
Chocolate em disco amanteigado e calda de goiaba 

Preço: R$ 198,00 
Reservas: (61) 3364-0566  
SHIS QI 11, Bloco O, 33/35  
DECK BRASIL - Lago Sul 
www.alexandra.alcoforado@hotmail.com 
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Restaurante Escola Senac Downtown – chef Jacob Diego

(almoço)  
Salada niçoise 

Confit de pato ao molho de pimentas verdes, purê de batata e legumes glaceados 
Mousse aux fruits rouges 

Preço: R$48,00 
Reservas: (61) 3327-6456 
SBN Quadra 01, Bloco B, N. 14, térreo do edifício da Confederação Nacional do  
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) 
  

 

Restaurante Universal – chef Mara Alcamim

Steak Tartare com gema caipira, alcaparras fritas e palha crocante de mandioca 
Magret com molho de tangerina, jambu  e pimenta de cheiro com purê de brie 

Filé com Foie , poivre e mousseline de mandioquinha  

 3 queijos brasileiros 
Fondue de Doce de Leite com cubos de Rabanada (French Toast Brasileira)  

Preço: R$ 170 
Reservas: (61) 3443-2089 
CLS 210 Bloco C Loja 18 
Instagram : @universaldiner  

Saveur bistrot – chef Thiago Paraiso 

Cromesquis de rabada 
 Consumê de cogumelos com vieira grelhada 

Magret de pato com pêra ao vinho branco, galette de asterix e redução de vinho com amoras 
Tomme, alpino e chèvre 

Preço: R$ 179,00 
Reservas: (61) 99116-3211 
SMDB Conjunto 10, Lote 1, Lago Sul  
Site: http://www.saveurbistrot.com.br/ 
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Taypá – chef Marco Espinoza 
Croquetes crocantes de quinoa e batata recheada  de queijo de cabra com geleia de uva 

Magret de pato grelhado com molho de shitake e cebolinha sobre pure de ervilha 
Petit gateau de chocolate branco e gorgonzola com sorbet de framboesa 

 

Preço: R$ 118,00 
Reservas: (61) 3248-0403 ou (61) 3354-0403 
SHIS QI 17, Bloco G, Loja 208 – Fashion Park – Lago Sul 
Site: http://www.taypa.com.br/ 

 

Petit Bistrô - Empório Danilo Perillo – chef Valérie Lafay 
Sopa de cebola gratinada 

Quiche Provençale com salada Paris 
Confit de pato ao molho de mostarda Dijon 

Filet au Cassis com batatas e alecrim 

Crêpe Suzette 
Torta de chocolate com crème anglaise 

Preço : R$ 105,90 
Reservas : (62) 3223.6330 / 98247-9250
Rua 21 n 485 centro Goiania 
http://www.emporiodaniloperillo.com  

 

Santa Chicória – chef Paulo Anijar 
Toast Saumon rillettes 

Torrada de pão artesanal com salmão curado e defumado com frutas cítricas 
Lulas aux herbes de Provence com arroz e azeite de rúcula 

Tartiflette de queijos francês e brasileiros com bacon curado 
Gigot D'Agneau Pleureur 

Pernil de cordeiro assado com ervas lentamente com batatas douradas na manteiga 
Tarte tatin com sorvete crema au caramel 

Pain perdu com creme de confeiteiro e baunilha 

Preço : R$ 140 (sem bebidas) 
Reservas : (91) 3347.9899
Rua diogo moia 1046 / Belém 
http://www.santachicoria.com.br 
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INFORMAÇÕES PRÁTICAS   
www.goodfrance.com  
Twitter: @good_france   
Facebook: Good France  
Instagram : @good_france 

http://www.ambafrance-br.org/  
Twitter:@franceaubresil 
Facebook: franceaubresil 
Instagram : @cultura.francesa.no.brasil 

CONTATOS IMPRENSA 
Sarah Viana: (61) 3222-3932 / sarah.viana@diplomatie.gouv.fr
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