
Restaurante em Ipanema oferece cardápio para pequenos
gourmets aprenderem a apreciar os prazeres da boa mesa

Roberta Malta

Café da Família, em Ipane-
ma, é um restaurante para
pequenos gourmets (leia

crítica na página ao lado). Localiza-
do no térreo do Engenho - um espa-
ço voltado para a educação e o lazer
infantil - a casa conta com dois chefs
cuidadosos e antenados: Guilherme
Clemente e Antônio Costa.

Antônio trabalhou 25 anos ao la-
do de ninguém menos que Claude

Troisgros e, agora, executa receitas
não tão elaboradas mas nem por isso
menos saborosas. "Estou reapren-
dendo com as crianças. O tempero, a
temperatura da louça, os pontos, tu-
do é diferente. Mas o cuidado é o
mesmo que tinha quando fazia alta
gastronomia". Guilherme, que
inaugurou o Via Sete do Centro e o
almoço do Caroline Café, aposta alto
na garotada: "O bacana do Café da
Família é que as crianças se sentem
respeitadas e se propõem provar

coisas novas. Gosto de botar ervas
nos pratos para ensiná-las a comer
também com os olhos".

No restaurante, onde há lojinha
que vende roupas infantis transa-
das, brinquedos educativos e bone-
cos de pano, o cardápio traz suges-
tões bacanas para os pais comerem
com tranqüilidade, enquanto seus
filhos brincam com segurança e li-
berdade. Ingredientes fundamen-
tais para um almoço em família pra-
zeroso.



Otávio Malta, 7 anos

A comida do Café da Família é
muito boa. Os ingredientes são
frescos e bons, e a comida não é
gordurosa: a batata é crocante e
sequinha, o bife é macio e no ponto
perfeito, o caldinho de feijão é fino
e levinho. O arroz ficou excelente
com o ótimo molho de carne (bor-
dalesa). Melhor o rosbife do que o
filé mignon, porque as fatias são
mais fininhas.

Eu nem gosto muito de legu-
mes, mas os de lá dá para comer
tranqüilo. O bolinho de aipim pa-
rece batata frita com sabor de ai-
pim. Seria bom se tivessem sal-
gadinhos como esse em festas in-
fantis. O suflê de chuchu lembra
ovo mexido, e o purê de abóbora
tem uma cor bonita e é muito bem
temperado.

Melhor de tudo: não achei pe-
daços de cebola nem de alho em
nada. Isso sempre me dá mais
vontade de comer, porque não te-
nho que ficar separando aquelas
coisinhas brancas da comida.

A montagem dos pratos é
bem-feita, e eles são tão saborosos
que, mesmo sabendo que tinha que
provar vários, foi difícil comer só
um pouquinho de cada um.

Sugiro às crianças que forem
lá provarem a palha italiana (pa-
Ihão) que parece brigadeiro com
biscoito.

Adorei e vou voltar!

CRÍTICA Na foto grande, uma
das opções que fazem sucesso
entre a criançada. Na
seqüência, Otávio experimenta
diferentes pratos e termina
com a elogiada palha italiana
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