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O que é o evento Goût de / Good France?
5 anos, 5 continentes, 5 mil chefes mobilizados em prol do planeta

A 5a edição do “Goût de/Good France” acontecerá em 21 de março no mundo inteiro e 
celebrará a excelência da culinária francesa. Organizado por iniciativa do Ministério da 
Europa e das Relações Exteriores da França, o evento contribui para a promoção da culinária 
francesa pelos cinco continentes e para a atratividade da França como destino turístico.
 
Partindo da constatação de que um terço dos turistas escolhem visitar a França para descobrir, antes 
de tudo, sua culinária e seus vinhos, o “Goût de/Good France” nasceu em 2015, após o registro 
da gastronomia francesa como patrimônio imaterial da UNESCO.
 
Retomando a ideia dos “jantares de Epicuro” de Auguste Escoffier, de 1912, o “Goût de/Good France” 
incentiva, então, os chefes do mundo todo e as embaixadas a servirem, no mesmo dia, os jantares “à 
francesa”, nas cidades pelos quatro cantos do mundo.
 

“Goût de/Good France” 2019 tem como marca
O desenvolvimento sustentável e a Provença

No próximo 21 de março, 5.000 chefes participantes oferecerão um jantar “à francesa” em 
quatro atos (entrada, prato principal, queijo, sobremesa), tudo acompanhado de vinhos e champanhes 
franceses. O tema da edição 2019 do “Goût de/Good France” será: “Desenvolvimento sustentável 
por meio da gastronomia e o engajamento dos chefs com a preservação do planeta”.
 
Após o Acordo de Paris sobre o Clima, a França deve estar na vanguarda da mobilização mundial 
pelo meio ambiente. Desta forma, o “Goût de/Good France” apoia a Fundação “No More Plastic”, 
engajada com a proteção dos oceanos e a redução dos materiais plásticos. Foi proposto que 5% dos 
lucros das refeições do “Goût de/Good France” sejam revertidos à fundação.

O “Goût de/Good France” é a demonstração de uma culinária ancorada em seu tempo que leva 
em conta a necessidade do momento: o respeito ao planeta e o comer bem. Todos poderão 
descobrir uma gastronomia festiva que valoriza não somente os artesãos e os produtos locais, mas 
também uma culinária responsável, preocupada com a preservação do meio ambiente.
 
Os chefes poderão propor um menu de inspiração francesa ou provençal em seus restaurantes. 
Os cozinheiros, franceses e brasileiros, poderão adaptar seus pratos a seus próprios mercados 
e produtos locais a fim de que cada menu seja a prova do comer bem e da preservação do meio 
ambiente.

A presença dos restaurantes de Brasília e de sua circonscrição (Goiânia,  Alto Paraíso, Belém 
Cuiabá) é cada vez mais marcante. Nesta edição, serão 30 chefs participantes, oferecendo o 
menu Goût de France ao público brasileiro, amante da culinária e dos vinhos franceses.
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Bon appétit !

Veja a lista dos restaurantes participantes: 
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Em Goiânia 
Magna Restaurante, chef Marco Soares

 Em Alto Paraíso
L’Alcofa, chef Rafael Nery dos Santos Souza
Nikaia Restaurante, chef Stéphane Alborni

 Em Belém
Le Massilia, chef Wagner Marihus
Santa Chicória, chef Paulo Anijar

Em Cuiabá
Mahalo Cozinha Criativa, chef Ariani Malouf

Aquavit, chef Simon Lau
Atelier Café, chef Márcio Rappelo

B Hotel Brasília, chef Andre Soares Tavares
DOC Restaurante & Lounge, chef Alexandra Alcoforado

Grand Cru/Daniel Briand, chefs Alexandre Aroucha, Leônidas Neto e Daniel Briand
Instituto Federal de Brasília - IFB, chef Ana Paula Jacques

La Chaumière, chef Severino Alves Xavier
La Fleur Bistrô, chef Huorlei Nogueira

La Tambouille, chef Kenis Henon
L’Amour du Pain, chefs Cédric Pol, Alexandre Desvignes, Serge Segura

Le Jardin Bistrot, chef Tiago Santos
Le Parisien Bistrot, chef Eder Pinheiro

Le Vin Bistro, chef Kenis Henon
Lionel Ortega, chef Lionel Ortega

Maison Nassar, chefs William Chen Yen, Bruno Rappel e Celso Nassar
Menu Restô, chef Jefferson Oswaldo Tavares

Nossa Cozinha Bistrô, chef Alexandre Albanese
Oliver, chef Diego Badra

Piauíndia Restaurante Fusion Indiano, chefs Nicole Magalhães e Evandro Viana
Restaurante Escola Senac Downtown, chef Diego Jacob

Universal Diner, chef Mara Alcamim
Saveur Bistrot, chef Thiago Paraíso

Taypá, chef Marco Espinoza

Em Brasília



Menu dos Restaurantes

DOC Restaurante & Lounge, chefe Alexandra Alcoforado

Monte Cristo - trouxinha de foie gras com cogumelos orgânicos caipira ao molho de pato
Riviera - sopa cremosa de aspargos selvagens e camarões grelhados

Côte D’Azur - filé de peixe, tapenade de alcachofras, azeitonas negras ao crocante
de castanhas de cajú e tian de legumes

Bonne Mère - perdiz desossada ao molho rôti com flor de lavanda e laranjeira, canjica e queijo de 
cabra e castanhas

Chèvre, queijo alpino artesanal rural
Bardot - sorvetes de cupuaçu e chocolate da bahia, sopa de frutas e crumble simple
Côte du Rhône, Châteauneuf du Pape e Drinks à base de pastis, vinho e espumante

Preço: R$ 230,00
Reservas: (61) 2196-4271 / alexandra.alcoforado@hotmail.com 
SHIS QI 21 Bloco B, Edifício Vitrine 21 - Lago Sul 
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B Hotel Brasília, chef Andre Soares Tavares

Sopa vichyssoise Classica
Confit de Pato, espargos e emulsão de laranja

Variedade de Queijos
Confit de frutas vermelhas sabaion de champagne e sorvete de pistache

Vinho San Juan

Preço: R$ 185,00 (incluido uma taça de vinho)
Reservas: (61)3962 2000
SHN Q. 5 BL J Lote L Asa Norte - Site: www.bhotelbrasilia.com.br

Aquavit, chef Simon Lau

Ostras defumadas a frio com sorbet de birbiri,
Essência de tomate com frutos do mar,

Barriga de porco, cajá, mangarito e redução,
Queijos artesanais brasileiros com geleias do cerrado,

Chocolate, cajuzinho e baunilha do cerrado
Café, chá e «makroner» de castanha de pequi

Preço: R$ 280, 00 (sem vinho); R$ 400, 00 (com vinho) 
Reservas: (61) 99167-0000 / reservas@restauranteaquavit.com
SMLN ML QD 12 Conjunto 01 Casa 05

Brasília - Alto Paraíso - Belém - Cuiabá - Goiânia

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

Canapé de tapenade de azeitonas pretas e anchovas 
Canapé de queijo de cabra fresco com geleia de tomates e lavanda, 

Brandade de morue (Brandade de bacalhau)
Daube provençale de cordeiro: Cordeiro cozido em vinho com legumes,

para acompanhar torradas de brioche;
Filé de lagosta com tian e molho Beurre Blanc e bottarga 

Tarte tatin de melão com mel biológico, acompanhado por sorvete de figo e tomilho

Preço: R$ 198,00
Reservas: (61) 3368 6868
SHIS QI 09/11 Bloco L Loja 06 - Lago Sul - Site: www.grandcrubsb.com.br

Instituto Federal de Brasília - IFB, chefe Ana Paula Jacques

Pão e ervas
Ratatouille do Cerrado

Sopa pistou « panc »
Magret de canard, mangarito e cajuzinho do cerrado

Queijo, marmelade e mel de Jataí
Tarte tatin e sorvete de baunilha do cerrado

Reservas: somente para convidados - Site: www.ifb.edu.br

La Chaumière, chef Severino Alves Xavier

Salada da casa, alface, tomate, cebola, batata, ervilhas, palmito, queijo gouda,
Filé Lyonnaise, molho de mostarda com laranja,

Acompanhado de arroz e batata sautée
Sorvete de creme com calda de chocolate

Preço: R$ 150,00 
Reservas: (61) 3244-3875
Comércio Local Sul 408, s/n Bloco A - Loja 13 - Asa Sul

La Fleur Bistrô, chef Huorlei Nogueira

Waffle e queijo brie
Salada de endivas com queijo roquefort

Crepe com Ervas de Provence
Crepe Suzette

Preço: R$ 149,00 (com harmonização de vinhos); R$99,00
Reservas: (61) 3026-0004
CLSW 302 Bloco A, Lojas 8 e 9 - Sudoeste 
Site: www.lafleurbistro.com.br
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Le Parisien Bistrot, chef Eder Pinheiro

Eclair recheado de creme de salmão e chantilly de wasabi suave;
Fricassée de cogumelo Paris cremoso, bacon e cebola

Filé mignon com molho foie gras, acompanhado de gratin dauphinois
Finger food de queijo brie empanado com geleia de maçã

Preço: R$ 155,00 (vinhos e serviço inclusos)
Reservas: (61) 3033-8426; 99943-9609 
Cln 103 Bloco B loja 2 - Asa Norte

Le Massilia, chef Wagner Marihus

Tapenade com azeitonas pretas; Carolina recheada com salmão
Ratatouille com polenta; Burride de filhote

Prato de queijos
Crepe suzete; Profiterolle

Preço: R$180,00 
Reservas: (91) 3224-7147
R. Gen. Henrique Gurjão, 236 – Reduto - Belém 
Site: www.massilia.com

Lionel Ortega, chef Lionel Ortega
 

Torrada de purê de berinjela, Mini croque monsieur ao pesto, Roulada de omelete com ricotta e mel
 Pissaladière, algumas folhas e molho aioli (vinho rosé)

Cordeiro sauté, ratatouille e bolinha de batata ao molho de foie gras (vinho tinto)
 Queijo empanado, tapenade e folhas com vinagrete de nozes (vinho tinto)

Crème brûlée de Truffe fresca, crocante de amêndoa (espumante)
 

Preço: R$ 189,00 (com harmonização de vinhos); R$ 149,00 
Reservas: (61) 98271-1718 / contato@lionelortega.com.br  
Site: www.lionelortega.com.br
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La Tambouille, chef Kenis Henon

« Bagna cauda » com verduras, Camarões à la Provençale
Coelho recheado assado com mostarda e tapenade

Nougat glacé ao mel
Seleção de queijos franceses

Preço: R$ 150,00
Reservas: (61) 3047-5925
SAI/SO Área 6580 Loja 249 K2 - Park Shopping

L’Alcofa, chef Rafael Nery dos Santos Souza

Bombom de foie gras com capa de roti picante, crocante de bacon servido na lâmina de pão
Mini quiche lorraine de galinha d’angola / Salada le jardin: Esféricos de melão, kiwi, morango e 

maçã verde, lores comestíveis azedas e picantes, castanhas do brasil marinadas
com emulsão de leite de coco, azeite de oliva e laranja

servida com micro folhas e torrada extra fina

Peixe garoupa a Laurent Suaudeau, assado com azeite e tomilho, servido com legumes assados 
lentamente a baixa temperatura e finalizado com fonduta de peixe, limão siciliano e grana padano; 

Peito de pato assado no molho roti servido com mousseline defumada de batatas assadas
e laranja, finalizado com agrião

Crème brûlée de maracujá servido com sorbet de chocolate e castanhas de baru;
Bolo branco, tartare de morango, kiwi e physalis

com creme azedo de limão siciliano e pó de castanhas de caju

Preço: R$ 380,00
Reservas: (62) 99908-0895 / contato@pousadainacia.com.br
Fazenda Almécegas, cond. Avalovara, Zona Rural - Entrada para o Vale Verde, km 159 da GO 118
Site: www.pousadainacia.com.br

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

Terrine de campanha com figo, Variedade de pães
Salada do sol

Petits farcis da Provence
Torta Tropezienne

Preço: R$ 145,00 (seviço incluso)
Reservas: (61) 99698-2511 / 98127-3570
CLS 115 , Bloco B,  Loja 10 - Asa Sul
Site: www.lamourdupain.com.br

Le Jardin Bistrot, chef Tiago Santos

Salada niçoise com beterraba assada, vinagrete de maracujá com melaço, alho frito e amêndoas 
tostadas / Brandade de peixe, tapenade de azeitona, vinagrete com limão siciliano,

brotos e pão da casa
Peixe ao papelote regado em azeite de ervas, legumes e purê de batata com alho assado/

Ragú de cordeiro com canelone de massa de abobrinha e cenoura,
recheado de queijo de cabra e ratatouille 

Porção de queijos diversos, tâmara, ameixa, picles e pão da casa

Preço: R$ 159,00
Reservas: (61) 3262-7677; (61) 98141-5106 / lejardinbistrobsb@hotmail.com 
SEPS 708/907 Lote A - Asa Sul
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Magna Restaurante, chef Marco Soares

Pissaladière e texturas
Daube Provençale de agneau

Queijos da região de Goiás
Chocolat et plus de chocolate

Preço: R$200,00 (com harmonização de vinhos); R$90,00
Reservas: (62) 3998-0707; (62)99909-9624 / contato@magnarestaurante.com.br
Rua 147, 576, Marista - Goiânia - Site: www.magnarestaurante.com.br 

Mahalo Cozinha Criativa, chef Ariani Malouf

Ovo mollet, aspargos frescos e creme de parmesão trufado
Confit de canard, molho de jabuticaba, mousseline de batata com gruyere e cogumelos selvagens

Queijos
Tarte tatin Banana, sauce chocolat chaude e sorvete artesanal de coco

Preço: R$ 120,00
Reservas: (65) 3028-7700; eventosmahalo@grupoas.com.br
Presidente Castelo Branco, 359, Quilombo - Cuiabá - Site: www.mahalocozinhacriativa.com.br

Maison Nassar, chefs William Chen Yen, Bruno Rappel e Celso Nassar

Trio de bruschettini com pão caseiro de fermentação natural (levain) 
Presunto de Magret, sauce hollandaise, supremos de laranja, baby-leafs

Brulée de poisson du jour, picles de citron, sauce bouillabaisse  
Agneau au soleil da Provence

Espuma quente de brie, textura de damasco, e castanhas

Preço: R$ 160,00 com welcome drink (clericot) , bebidas não-alcoólicas, e café expresso.
Reservas: (61) 98451-4203 / williamcheny@yahoo.com.br
SMDB conjunto-28 lote-4 casa-C - Lago Sul

Menu Restô, chef Jefferson Oswaldo Tavares

Musse de cupuaçu com castanha do Pará em cama de queijo camembert e focaccia,
pesto de rúcula e crispy de banana da terra

Vieiras ao beurre blanc, barriga de porco e redução de chateau Jany Sauternes 2016
Confit de coxa de pato, com azeite trufado e redução de tucupi, acompanhado de massa fresca 

recheada com cebola caramelizada
Polvo com velouté de mocotó ao poivre vert acompanhado de batata anna

Cocada cremosa com ganache de chocolate branco, sorbet de tapioca e raspa de coco queimado

Preço: R$ 129,90 
Reservas: (61) 3554-2360
CLN 402 Bloco C, loja 44 - Asa Norte
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Nikaia Restaurante, chef Stéphane Alborni

Carpaccio de pimentões vemelhos acompanhado de chips de Socca
Daube niçoise servida com tomates à la Provençale e polenta 

Prato de queijos
Tarte tatin com sorvete de creme

Preço: R$ 120,00 (serviço incluso)
Reservas: (85) 98148-9575 / alborni@hotmail.fr
Av.  Ari Ribeiro Valadão Filho - Alto Paraíso

Nossa Cozinha Bistrô, chef Alexandre Albanese

Consome de lagostim e spetzel de mandioquinha
Ravioli de queijo da Serra da Canastra com pesto de menta e baru condimentado

Mil folhas de filé com foie gras rosti de goiaba, pimenta de macaco e aligot de milho verde
Seleção de queijos franceses, compota de pera e cachaça

Red velvet Goût de France

Preço: R$ 120,00 
Reservas: (61) 3326-5207 / nossacozinhabsb@gmail.com 
SCLN 402 Bloco C Loja 60 - Asa Norte
Site: www.nossacozinhabsb.blogspot.com 

Piauíndia Restaurante Fusion Indiano, chefs Nicole Magalhães e Evandro Viana

Champignons à la Provençale, Mix de cogumelos salteados no guee, vinho branco com tomatinhos,
cebola e ervas de Provence, servidos numa torrada de brioche

Boeuf bourguignon Júlia Child, Filé de alcatra marinado no vinho tinto, mini cebolas, cenoura, 
tomilho, salsa, louro e cogumelos, servidos com batatas salteadas no azeite e ervas de Provence

Mousse de chocolate amargo com tuile de avelã

Preço: R$ 49,90 (almoço)
Reservas: (61) 3574-4234 / nicolemix@gmail.com 
Acampamento DFL. Rua 5, casa 2 - Vila Planalto

Restaurante Escola Senac Downtown, chef Diego Jacob

Sopa de legumes ao aroma de pilado de manjericão; Brandade de bacalhau com tapenade de azeitonas
Frango braseado ao molho de estragão, queijo de cabra e legumes da estação; 

Medalhão de filé ao azeite de trufas, ervilhas e purê de batata ao aroma de bottarga
Tarte tropézienne et sa crème anglaise; Fruits et fleurs au miel parfumé à la lavande

Preço: R$ 50,00
Reservas: (61) 3245-2150; 98124-8303 / gerenciasgastronomia.operacoes@senac.br 
SBN Quadra 01, Bloco B, N. 14 -  Asa Norte - Site: www.df.senac.br/unidade-de-gastronomia
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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

Saveur Bistrot, chef Thiago Paraíso

Tartare de beterraba, creme de queijo de cabra e gel de morango
Parfait de foie gras e jabuticaba

Cromesqui de coelho braseado com geléia de abacaxi com pimenta
Cupim assado lentamente, mil folhas de mandioca, legumes salteados em manteiga de limão

e demi glace do próprio cozimento
Degustação de queijos (Cabra, Brie e Gruyère)

Fondant de chocolate

Preço: R$ 169,00
Reservas: (61)  98231-4831; 99116-3211
SMDB Conjunto 10, Lote 01 - Lago Sul - Site: www.saveurbistrot.com

Taypá, chef Marco Espinoza

Pão do campo com azeitona, bacalhau com alioli picante e tomates confitados 
 Peixe ao molho de cogumelos, echalote e estragão, acompanha purê de batata e alhos doces  

Fresco de cabra com mel, mimolette, brie   
Pão de ló doce de azeite de oliva, sorvete de limão e molho de lavanda com coulis de framboesa 

Preço: R$ 132,00 
Reservas: contato@taypa.com.br / (61) 3248-0403; 3354-0403
SHIS QI 17 Bloco G Lojas 208, EDF Fashion Park - Lago Sul - Site: www.taypa.com.br

Universal Diner, chef Mara Alcamim

Pissaladière - Pizza de massa de pão coberta de cebolas caramelizadas, azeitonas e anchovas.
Bouillabaisse - Sopa de peixe com mexilhão e batatas com pão e aioli

Filé mignon com lavanda e ratatouille
Queijo de cabra do cerrado Brasileiro

French toast com doce de leite D’Álice (vaquinhas felizes)

Preço: R$ 190,00  
Reservas: (61) 3443-2089; 3242-1222 / eventos@restauranteuniversal.com.br
CLS 210 Bloco C Loja 18 - Asa Sul
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Santa Chicória, chef Paulo Anijar

Mil folhas com patê de camarão e tapenade
Quiche com seleção de tomates e cogumelos; Ostras

Peixe com Beurre Blanc de tucupi Entrecôte com molho secreto e batatas rústicas na manteiga e tomilho
Queijos artesanais brasileiros

Tarte de chocolate ao macarons

Preço: R$ 125,00
Avenida Senador Lemos 565 - Belém
Reservas: (91) 3347-9899 / paulo@santachicoria.com.br 


