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Restaurantes franceses ou de inspiração francesa 

Toujours Bistrot  
Asa Sul – SCLS 405 Bloco D Loja 16-18 / Tel.: 3242-7067  
! www.toujoursbistrot.com.br  
Em um ambiente agradável, o restaurante oferece cardápio típico francês, em uma rua com vários 
outros restaurantes.  

Le Vin Bistro Brasília 
Park Shopping, Espaço Gourmet  / Tel.: 3028-6336  
! www.levin.com.br  
Restaurante com cardápio típico francês. Oferece também, uma vez por semana, ostras frescas. 
Ótimo custo-benefício e boa adega. 

L’Entrecôte de Paris 
Asa Sul – SCLS 402 bloco D loja 9 / Tel.: 3264-5780 
! www.lentrecotedeparis.com.br/ 
Rede de franquia de inspiração francesa. A especialidade da casa é o contra-filé ao molho de 
mostarda e ervas. 

La Chaumière 
Asa Sul - SCLS 408 Bloco A Loja 13 / Tel.: 3242-7599 
! www.lachaumiere.com.br/site  
Historicamente, o primeiro restaurante francês em Brasília. Em um ambiente um pouco antigo, com 
cardápio dedicado à especialidade da casa, o “Steak au Poivre”. 

Lá em Casa Cuisine D’Amis 
Asa Sul - SCLS 208 Bloco C loja 20 / Tel.: 3710-9700 
! www.laemcasacuisine.com.br 
Serve buffets à francesa com produtos prontos (saladas, tortas salgadas, mousse de chocolate…) 
para degustar no local ou levar pra casa; aceita encomendas, com antecedência, para pratos mais 
elaborados (batata gratinada, terrine, confit de cordeiro…).  

In the Garden 
Asa Norte - 413 Norte bloco E loja 17 / Tel.: 3033-3093  
! www.facebook.com/inthegardenbsb  
Verdadeira creperia (galettes de farinha de trigo-sarraceno, crepes doces) com sidra francesa. 
Proprietário francês, Clément. 

Lionel Ortega 
Tel.: 8271-1718 
! www.lionelortega.com.br  
Lionel Ortega é um chef de cozinha francês que possui diplomas nas áreas de arte culinária, mesa e 
serviço. Já trabalhou nos melhores endereços da Europa, inclusive foi subchefe na embaixada da 
França, em Londres, e chef exclusivo de uma família na Inglaterra. Em Brasília, é chef do embaixador 
do Canadá é autor de dois livros de cozinha “Crèmes brûlées e Quiche” pela editora Senac. 

Saveur Bistrot  
(61) 99116-3211 (WhatsApp) / reservas@saveurbistrot.com.br 
! http://saveurbistrot.com.br/reservas 
Receitas francesas e internacionais preparadas com carinho por um chef brasileiro que se 
aperfeiçoou na Suíça. Ambiente extremamente aconchegante que lembra os bistrôs franceses.  
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Nos coups de cœur 

Cru Balcão Criativo 
Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 02 Lote 02 Brasília Golf Center / Tel.: 3323-5961 
! www.crubalcaocriativo.com.br  
Uma culinária de qualidade, focada em alimentos para serem consumidos crus. Não percam o steak 
tartare! 

Nossa Cozinha Bistrô 
Asa Norte – CLN 402 Bloco C loja 60 / Tel.: 3326-5207 
! http://www.nossacozinhabsb.blogspot.fr/  
Restaurante especializado em « comfort food ». A comida é excelente e o local muito recomendado! 

D.O.C. Food & Wine Bar 
Lago Sul – Edifício Vitrine 21 SHIS QI 21 Bloco B / Tel.: 2196-4271 
! http://www.restaurantedoc.com.br/  
Cozinha contemporânea com uma bela oferta de vinhos em frente à escola francesa.  

Inácia Poulet Rôti  
Asa Sul – SCLS 103 Bloco B loja 34 / Tel.: 3325-4006 
! www.inaciapouletroti.com.br 
Inácia Poulet Rôti oferece uma culinária na qual combina especialidades mineiras e receitas 
francesas (peixe no vapor, codornas recheadas...). Desde a chegada de um chefe peruano em 2015, 
o restaurante serve ceviche,  eleito o melhor de Brasília. 

Padarias e Confeitarias Francesas 

Café Daniel Briand 
Asa Norte - SCLN 104 Bloco A loja 26 / Tel.: 3326-1135 
! www.cafedanielbriand.com/  
Aberto de terça a sexta, das 09h às 22h, e nos finais de semana, de 08h30 às 22h. 
É a mais ilustre confeitaria francesa de Brasília ! Daniel Briand oferece excelentes tortas, macarrons, 
chocolates e uma variedade de doces, que podem ser degustados na varanda. 

La Boulangerie 
Asa Sul - SCLS 306 Bloco B loja 10 / Tel. : 3244-1394 
La Petite Boulangerie (filiais)  na Asa Norte (SCLN 212 / Tel.: 3033-6568) e Lago Sul  (QI 21 / Tel.: 
3797-2726)  
! www.laboulangerie.com.br/ 
Aberto de segunda a sábado, de 07h as 20h, de propriedade de um padeiro francês, você poderá 
encontrar diferentes variedades de pães e confeitaria. Café da manhã e almoço são servidos no local 
(sanduiches).  

La Panière 
Asa Sul - SCLS 211 Bloco A / Tel.: 3245-6280 
! www.facebook.com/lapanierebrasilia  
Aberto de terça a sábado, de 07h as 20h, e no domingo de 08h às 14h. 
Propriedade de uma família francesa: baguetes tradicionais, pães especiais, brioches e confeitaria. O 
café da manhã, ou um simples café, pode ser tomado no local. 

La Boutique 
Asa Norte - SCLN 413 Bloco A loja 20 / Tel.: 3447-7494 
! www.facebook.com/LaBoutiquePadariaFrancesa  
Oferece pães e uma grande variedade de doces, além de também funcionar como restaurante. 
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Philippe Verstraete Pâtisserie e Boulangerie 
Asa Norte – SCLN 310 Bloco A loja 04 / Tel.: 3964-0030 
! https://goo.gl/x6dg2Z  
Philippe e sua esposa esperam por vocês na sua nova padaria na Asa Norte onde você encontrará 
todos os clássicos da confeitaria francesa: baguettes, croissants, pain au chocolate, macarons ... A 
loja tem um salão de chá onde você pode saborear os produtos. 

L’Amour du Pain 
Asa Sul - SCLS 115 Bloco B, Loja 10 / Tel.: 3525-5909 
Serge, proprietário francês da l’Amour du Pain, abriu sua própria padaria, após trabalhar muito tempo 
com Daniel Briand. Ele oferece opções doces e salgados que podem ser degustados na varanda, que 
fica atrás do estabelecimento.  

Queijos Franceses 

Honestamente é difícil achar bons queijos franceses em Brasília, sem falar no preço, que é, na 
maioria das vezes, muito alto. Além dos supermercados, que serão citados posteriormente, podemos 
encontrar às vezes o “brie”, o “emental” francês, o “camenbert” ou o “comté”, nos endereços abaixo :  
  
Queijaria alpina 
Fazenda Pica-Pau – Corumbá de Goiás, GO 
✉ queijariaalpina@yahoo.fr  
O suiço Stephan Gaehwiler fabrica seu próprio queijo em sua fazenda em Goiás, e vem toda segunda 
quarta-feira do mês ao estacionamento da Escola Francesa de Brasília para vender sua produção 
diretamente ao consumidor. 

Casa de Doces e Queijos 
SIA trecho, 07 - Ceasa, Brasília /Tel.: 3234-1008 
! www.casadedocesequeijosbsb.com.br 
Delicatessen. Oferece uma boa seleção de queijos brasileiros e importados, alguns franceses, como 
o queijo de cabra. 

Apulia Queijos e Mozzarella Artesanais Italianos 
Tel.: 9610-1982  
! https://www.facebook.com/QueijoseMozzarellaArtesanais/  
Produz de maneira artesanal queijos italianos e também uma deliciosa mozzarella!  

All Food 
! http://loja.allfood.com.br/  
Para profissionais e em se tratando de grandes quantidades, é possível encomendar diretamente 
pela All Food, importadora especializada, entre outros, na importação de laticínios franceses.  Os 
consumidores podem também comprar produtos franceses (foie gras, manteiga, queijos) na loja 
online dessa importadora. 

Calimp Importadora 
! http://www.calimp.com.br/  
Calimp é uma importadora para profissionais de produtos lácteos e frios como por exemplo, os 
produtos franceses Isigny Sainte-Mère. 

Vinhos Franceses 

Bem mais fáceis de serem achados que os queijos, os vinhos franceses são, por outro lado, caros no 
Brasil. Os supermercados listados abaixo oferecem uma boa seleção de vinhos com bons preços. 
Dentre as lojas especializadas, podemos citar: 
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Grand Cru Reservas 
Asa Sul (boutique) - SHCS 412 Sul Bloco B loja 3 / Tel.: 3368-6868 
Lago Sul (loja e restaurante) - QI 9/11 conjunto L loja 06 
! www.grandcrubsb.com.br  
Importador de vinhos estrangeiros com vendedores especializados. Grand Cru é também um 
restaurante cujo cardápio diariamente. 

SuperAdega 
SIA Trecho 10, 12 / Tel.: 3403-4747 
! www.superadega.com.br/ 

Zahil 
Asa Sul, CLS 306, Bloco B, loja 20 / Tel.: 3366-4135 
! www.zahil.com.br  

Chez France 
! www.chezfrance.com.br  
Importador de vinhos franceses online que atende todo o Brasil. O proprietário é francês. 

Emporio Mundo 
Tel.: (47) 3439-4294 / vendas@emporiomundo.com.br 
! http://www.emporiomundo.com.br/  
Emporio Mundo é uma empresa especializada na venda online de bons vinhos franceses. A empresa 
entrega para todo o Brasil. 

Viver Gourmet 
! http://vivergourmet.com  
Viver Gourmet é um escritório comercial de um grupo de exportadores representando uma gama de 
vinhos e espumantes de todas as regiões da França. Os serviços da empresa são destinados aos 
profissionais. Viver Goumet auxilia na criação e personalização de gamas de vinhos franceses; 
oferece um serviço de consolidação de containers entre vários importadores de um mesmo Estado e 
assessora a gestão logística e documental do seu projeto de importação de vinhos franceses. 

Mon Caviste 
DiamondMall, Avenida Olegário Maciel, 1600, piso L3, Belo Horizonte / Tel.: (31) 2535-2660 
Kiosque Pátio Savassi, Avenida do Contorno, 6061, piso L2, Belo Horizonte / Tel.: (31) 9803-2718 
! http://www.moncaviste.com.br/  
Mon Caviste é um exportador francês de vinhos franceses, que disponibiliza ao consumidor brasileiro 
uma oferta de pequenos produtores de vinhos de qualidade a um preço acessível.  

Outros produtos franceses 

Pão de Açúcar (supermercado) 
! www.paodeacucar.com.br 
A rede de supermercados Pão de Açúcar pertence ao grupo varejista francês Casino e dispõe de 
vários produtos franceses em suas prateleiras, incluindo os da marca Casino ( enlatados, compotas, 
geleias, biscoitos ...) e da marca Isigny Sainte-Mère, além de vinhos, champanhes e licores. São 
considerados de padrão elevado. A cidade tem uma dezena de supermercados Pão de Açúcar em 
diferentes bairros, incluindo a Asa Sul e o Lago Sul. 

Carrefour (Hipermercado e supermercado) 
! www.carrefour.com.br 
O grupo varejista francês tem uma forte presença no Brasil, com sua própria marca. Em Brasília, ele 
possui dois hipermercados: um perto do Parkshopping (SCEE lote B), o outro no final da Asa Norte, 
no Boulevard Shopping (STN, conjunto J). Existem também dezenas de supermercados Carrefour 
Bairro, em diferentes áreas da cidade, tal como o Pão de Açúcar, onde encontramos produtos e 
vinhos franceses, na maioria das vezes da marca Carrefour. 
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Fait Maison 
✉ Fait.maison.brasilia@gmail.com 
Tel.: 8140-8877 
Petra oferece suas deliciosas geleias caseiras: ameixa com cerveja, morango, manga com gengibre e 
hortelã. 

Oba Hortifruti (minimercados) 
! www.grupooba.com.br 
É uma rede de minimercados de alto nível, com destaque para os produtos da estação, 
especialmente selecionados. Pode ser considerado uma delicatessen. Podemos encontrar também 
alguns produtos franceses, incluindo queijos. No entanto, os preços são bem altos. 

Casa do Holandês 
SIA Trecho 10 & Feira do Guará - Guará - Tel.: 3711-0038 
! www.facebook.com/pages/Casa-do-Holandês  
Açougue e seção de frios de tradição holandesa, que oferece frios e salmouras de qualidade, alguns 
muito semelhantes aos que encontramos na França. 

Ueda Peixaria 
SCLS 408, Bloco A, loja 19 / Tel.: 3242-0061 
Certamente é a melhor peixaria de Brasília. Vasta oferta de peixes frescos. Ideal para elaboração de 
pratos franceses.  

E também ... 

Aulas de degustação de vinhos e de champanhes na Aliança Francesa de Brasília 
! http://www.afbrasilia.org.br/portfolio/degustacao-de-vinhos-e-champagnes/  
A Aliança Francesa de Brasília organiza regularmente (3 vezes por semestre) cursos de degustação 
de vinhos e champanhes com o especialista Ronan Kerrest. É uma ótima oportunidade para conhecer 
melhor esse elemento clássico da cultura francesa. 

A gastronomia francesa no Brasil 
! https://www.facebook.com/gastronomiafrancesabrasil 
Quer ficar sabendo de tudo sobre a gastronomia francesa no Brasil? Basta curtir a página Facebook 
“A gastronomia francesa no Brasil”!  

Visitar a França 

O ideal, claro, é viajar para a França, para poder degustar as maiores e melhores especialidades que 
as regiões francesas têm a oferecer. 
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