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SUSHIARTE
 

O SushiArte, restaurante japonês comandado 
pelo chef e proprietário Ernesto Alves da 
Silva (conhecido como Tikinho) é um dos 

restaurantes japoneses à la carte que está na lista 
dos mais preferidos por curitibanos e visitantes de 
fora. Natural da Bahia, Tikinho contribuiu para a 
consolidação de importantes restaurantes no eixo 
Curitiba – São Paulo como chef renomado. Seu talento 
encanta olhares e paladares com pratos diferenciados 

e minuciosamente elaborados, aliando 
a arte da culinária japonesa com a arte 
de servir e encantar. O local acaba de 
completar 10 anos de existência, sempre 
lotado porque sua capacidade de 
acomodação é de 70 pessoas, o que torna 
a casa bastante concorrida. 

SUSHIARTE
Avenida dos Estados, 95 - Água Verde
Tel.:+55 41 3022 7704
Segunda à sábado, das 19h às 22h 
Estacionamento próprio

Daniela Alexandre e o 
chef Tikinho (Ernesto 
Alves da Silva): o 
sucesso do SushiArte 
envolve talento, cria-
tividade e ricas iguarias 
da culinária oriental
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TALHERES COBIÇADOS
LA VARENNE

O premiado La Varenne, sob o comando dos empresários David Soiffer 
e Ronaldo Bohnenstengel, é um restaurante franco-italiano com 
toque bem brasileiro. Localizado no quarto andar do Shopping 

Pátio Batel, é sofisticado, com serviço discreto, porém perfeito. A cozinha 
é pilotada pelo chef italiano Simone Brunelli, oriundo da região de Emilia-
Romagna, na Itália, uma terra de grande tradição gastronômica. Ele atuou 
em nada menos que cinco restaurantes estrelados do Guia Michelin antes de 
desembarcar no Brasil. A adega do La Varenne, composta por 250 rótulos 
de vinhos importados de 25 países, chama a atenção dos frequentadores do 
local. O carro chefe da casa é o Tournedos Rossini, sempre muito apreciado 

pela clientela. Com capacidade para 134 
lugares, o La Varenne aceita reservas para 
o almoço, jantar e eventos. No cardápio do 
almoço, também oferece o Almoço Executivo, 
composto por entrada, prato principal e 
sobremesa. O local é frequentado por gente 
bonita, na faixa etária de 30 a 6o anos.

LA VARENNE
Avenida do Batel, 1868 – Piso L4 
Tel.: +55 41 3044 6600
Almoço: segunda a sexta, das 12h às 15h; 
sábado e domingo, das 12h às 16h
Jantar: segunda a sábado, das 19h às 24h

O restaurateur Ronaldo Bohnenstengel: 
sob seu comando, o La Varenne é um 
verdadeiro templo da alta gastronomia

La Varenne: o chef italiano Simone Brunelli  prepara delícias da culinária franco-italiana 

fotos ZILDA BRANDÃO
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ÒPERA ARTE RISTORANTINO
 

O Ópera Arte Ristorantino, de propriedade das 
irmãs Isabela e Rafaela Pilagallo, é de origem 
paranaense de uma família descendentes de 

italianos. Inaugurado em 2015, a casa visa oferecer 
aos clientes a alta gastronomia moderna italiana. 
As proprietárias têm como missão fornecer uma 
gastronomia com alimentos de alta qualidade, para 

todos aqueles que desejam combinar a degustação da 
gastronomia e do vino em um ambiente aconchegante, 
charmoso (destaque para a enorme varanda com vista 
para o bosque que circunda o Shopping Pátio Batel) 
e com culinária diferenciada, para uma experiência 
gastronômica extraordinária. Uma grande adega de 
madeira nobre, que comporta mil garrafas, divide os 
dois salões internos. Uma escultura de alumínio criada 
por Isabela dá um toque especial ao bar.

ÓPERA ARTE RISTORANTINO
Shopping Pátio Batel   – Piso 3
Tel.: +55 41 3019 6464
What´sApp +55 41 9 9999 3247
Segunda a sábado, das 12h às 22h

Sob o comando 
das irmãs Isabela e 
Rafaela Pilagallo, o 
Ópera Arte Ris-
torantino promete 
uma experiência ex-
traordinária, servindo 
pratos inspirados na 
moderna gastrono-
mia italiana

O salão todo envidraçado (à esquerda), com 
vista para um bosque, é um dos pontos 
mais disputados no Ópera Arte Ristorantino
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CARLO RISTORANTE
MADÁ PIZZA E VINHO (ECOVILLE) 

 

O empresário e chef Carlos Roberto Madalosso 
Filho, conhecido como Beto Madalosso, 
é famoso na gastronomia paranaense. 

Formado em administração de empresas, ele morou 
alguns anos em Nova York onde desenvolveu sua 
carreira na culinária. É proprietário de dois endereços 
gastronômicos concorridos na cidade: o Carlo 
Ristorante (ex-Forneria Copacabana) e o Madá Pizza 
e Vinho (Ecoville), ambos sempre lotados pelos 
apreciadores da boa gastronomia.

O Madá faz parte de um complexo colaborativo 
dentro de um antigo barracão – no 
passado uma indústria – que foi 
totalmente reformada e instalado 
o restaurante. A proposta da 
casa, com capacidade de 50 
lugares, é servir a verdadeira pizza 
italiana. Para isso, Madalosso 
faz questão de usar somente 
produtos italianos como a farinha, 
o queijo, o tomate e até o forno 
para assar as redondas. Já o Carlo 
Ristorante, inaugurado há 7 anos, é 
sofisticado e chic, com decoração 
ultramoderna. Tem capacidade 
para receber até 120 pessoas bem 
acomodadas. O público frequentador é eclético, na faixa 
etária de 25 a 60 anos. O prato mais procurado é o Filé 
Mignon Grelhado Curitibano, acompanhado de Ravioli 
de Mussarela e Creme de Manjericão.  A adega possui 
700 rótulos de vinhos nacionais e importados. N.r.: 
O Restaurante Madalosso, situado no bairro de Santa 
Felicidade – também pertencente à família de Madalosso 
– está no livro do Guiness por oferecer a capacidade de 
acomodar até 4.600 pessoas.

Com tradição gas-
tronômica familiar, 
o empresário e chef 
Beto Madalosso 
está à frente de dois 
concorridos endereços 
na cidade: Carlo 
Ristorante e Madá 
Pizza e Vinho. Ao lado, 
instalações internas  

CARLO RISTORANTE
Av. Iguaçu, 2820 – Água Verde
Tel.: +55 41 3244 1564
Segunda a sábado, das 11h30 às 14h30; 19h às 0h
Domingo, das 12h às 15h

MADÁ PIZZA E VINHO (ECOVILLE)
Rua Dr. Brasílio Vicente de Castro, 111 – Ecoville
Almoço de terça a sábado, das 12h às 14h30
Jantar de terça a domingo, das 18h às 23h
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PASSION DU CHOCOLAT 

De propriedade de Bruna Malucelli, o local é uma 
cafeteria muito badalada em Curitiba, ponto de 
encontro para degustar delicias que são servidas 

na casa. “A Passion du Chocolat oferece um conceito 
personalizado em pâtisserie, convidando a todos para uma 
viagem culinária única”, justifica Bruna. Entre as opções 
do cardápio, café, chocolate, cappuccino e chás, além 
de várias sugestões de macarons (carro chefe), creme 
brulée, pistache, madeleines, chocolates em tabletes, mil 
folhas, pralines, bem casados, trufas e diversos doces. Os 
produtos da Passion du Chocolat são reconhecidamente  
festejados por sua qualidade e sabores diversos. A 
proposta da casa, com dois endereços na cidade, é sempre 
servir uma cozinha cheia de personalidade, autêntica e 
transparente. A unidade do Shopoping Pátio Batel acaba 
de completar 9 anos de existência.

PASSION DU CHOCOLAT
Av. do Batel, 1868 –  Loja 137 – Batel
 Rua Castro, 15  – Loja 17 – Água Verde
Tel.:+55 41 98877 0161

Os produtos da Passion du Chocolat são cuidadosamente selecionados por sua qualidade e sabores
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CAFÉ DU CENTRE

Localizado no coração do Batel, o Café du Centre 
completou 5 anos de existência na capital 
paranaense. Trata-se de uma franquia da matriz 

catarinense, sob o comando do empresário Fhilipe 
Prybicz. Misto de cafeteria e doceria, possui um 
cardápio recheado de opções deliciosas, entre doces e 
salgados. São diversos tipos de cafés, croissants (carro 
chefe da casa) tortas e doces. Programa obrigatória 
ao cair da tarde, a decoração da casa é toda em estilo 
francês, com maravilhosos lustres de cristal.

CAFÉ DU CENTRE
R. Francisco Rocha, 643, Batel
Tel.: +55 41 3044 5566
Terça a domingo, das 14h30 às 20h30 

Café du Centre: Chá das 5 regado com quitutes 
irresistíveis, entre doces e salgados 

Café du Centre: a decoração interna sofre influência 
francesa, com mobília clássica e lustres de cristal
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