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Mesaoubalcão?
Podeescolher

Luiz Américo Camargo

Começando pelo segurança
na entrada, na R. Padre
João Manuel, até o garçom
que me conduziu a meu lu-
gar, foram cinco “boas noi-
tes”, pronunciados com for-
malidade.Notrajetoatéoas-
sento, escutei frases em vá-
rios idiomas (o gerente é ita-
liano; a bartender, argenti-
na; e o chef, francês), lem-
brandotalvezumhotelde lu-
xo . “O senhor prefere ficar
no salão ou sentar no bal-
cão?” Provavelmente era a
única ocasião – fora restau-
rantesjaponeseselanchone-
tes – em que essa pergunta
seria feita em São Paulo. Eu
estava, enfim, no L’Atelier.

A brigada de salão anda
de um lado para o outro, co-
moseestivessenaexpectati-
va constante da chegada de
umamultidão (que não apa-
receunanoitedavisita).Ain-
da que aparentemente
apressados, os funcionários
são solícitos e demonstram
especial prazer em falar de
Joël Robuchon, embora ex-
plicando que este L’Atelier
não é o do conhecido chef
francês.Apenasoconceitoé
semelhante. O que significa
isso? Que esteticamente, o
preto dá o tom, da decora-
ção à roupa dos cozinheiros.
Que, embora francesa de
corpo e alma, a casa tem um
balcão à japonesa, onde o
clientevêotrabalhodoscozi-
nheiros. Que, à maneira das
tapas espanholas, há pratos
em pequenas porções.

O cardápio ainda não es-
tá completo, avisa omaître.
Mas com os itens disponí-
veis, diz ele, já é possível co-
nhecer o trabalho dos mes-
tres-cucasAxelManes (que
veio apenas para implantar
a casa) e Guillaume Mauta-
lent. “Não deixe de pedir o
purê de batatas”, recomen-
da. Independentemente da
controvérsia sobre qual é o
DNAdoL’AtelierSãoPaulo

– se ele é autorizado pelo
chef, ou se é umaversãonão
oficial – , é claroqueeupedi-
riao famosopurê. Jáa carta
de vinhos, ainda que cara, é
bem montada e valoriza os
naturais ebiodinâmicos tal-
vez como nenhuma outra
na cidade.

O cardápio, de forma ge-
ral, é bastante atraente e
não dispensa inclusive su-
gestões mais triviais, como
steak tartare e espaguete.
Jáospreçosnão fogemmui-
todosvalorespraticadospe-
los principais franceses de
São Paulo. O começo foi
com um amuse-bouche:
tempurá de legumes, leve,
sequinho. Parti então para
um ovo com crosta crocan-
te (R$ 23), servido sobre co-
gumelos, uma entrada tão
cheiadesaborquedispensa-
ria a adição de azeite trufa-
do. Depois, vieram ravióli
de lagostins, commassa de-
licada e recheio no ponto
exato de cocção, envolvidos
em um molho de trufas ne-
gras. É importante desta-
car: são três raviólis peque-
nos, por R$ 56.

Mas eo purê?Ele veio co-
mo guarnição do carré de
cordeiro (R$ 59, que, apesar
de ser descrito no cardápio
como grelhado, é feito na
chapa). A carne estava ten-
ra e rosada,muito bem inte-
grada ao molho rôti. E o pu-
rê é de fato cremoso, de tex-
tura delicada e amanteiga-
díssimo, desses de alarmar
cardiologistas. Depois de
tanta proteínas e gorduras
diferentes, escolhi a sobre-
mesa em busca de alguma
acidez. E pedi a atemóia (R$
14): a fruta éservida cortada
ao meio, escavada. Dentro,
tangerina, creme, polpa da
própria atemóia, um toque
degengibre. Lembraculiná-
ria fusion? Tudo bem, é par-
te do tal conceito. Alto lá,
mas que conceito? Não se
confunda: este é o L’Atelier
São Paulo.●

ROTISSERIA

● R. Padre JoãoManuel, 1.055, Jd. Paulista, 2309-6006
● 20h/2h (em breve, abrirá também para almoço, inclusi-
ve no domingo)
● Cartões: A, M e V
● Cardápio: francês (mas aberto a influências japonesas,
espanholas...)
● Avaliação: para quem aprecia cozinha técnica e precisa
(e também enxerga bem no escuro)

VemaíacasaamericanadeBennyNovak
comhambúrguer, fritaseoysterbar

Patrícia Ferraz

É uma rotisseria. Mas parece
um restaurante de luxo, com
maîtres e garçons atenciosos e
vestidos de forma impecável.
Quemconheceu oMassimonos
bonstemposvaisesentiremca-
sa na recém-inaugurada Felice
e Maria, de Massimo Ferrari
(ele se desligou do restaurante
com seu nome e abriu o novo
empreendimentoháduassema-
nas). Tudo ali tema cara do do-
no, da decoração ao serviço or-
questrado de garçons e cozi-
nheiros que trabalham à vista
do cliente.

Ocardápiooferecepratosda
cozinhaitalianacasalingaebas-
tam alguns minutos ali, sentin-
do o perfume rústico e delicado
dos assados, grelhados e das
massas e pães no forno, e você
jánãoterámaisdúvidassobreo
que escolher: vai querer levar
tudo para casa.

Aessa altura, a participação
do maître se torna fundamen-
tal. Wilton, Pedro ou Cavalhei-
ro vão mostrando as quatro
alas do salão e fazendo suges-
tões. Comece por um assado.
Tempernil deporco, de cordei-
ro, pernade cabrito, frango “de
televisão”, mas o conselho de
Wilton(eomeu)équevocêpro-
ve a porchetta (custa entre R$
190eR$240,dependendodota-
manho). A leitoinha (pernil ou
paleta) é desossada, recheada
com linguiça e ervas e enrolada
antes de ir ao forno para assar
lentamente.Acarne ficamacia,
suculenta e não deixa dúvidas
dequefoi temperadacomsabe-
doria, o que, no caso, quer dizer
sem disfarces, sem frescuras.
Para acompanhar, batatas, be-
rinjelas e abobrinhas em peda-
ços grandes e assadas. E toma-
tessempele, recheadoscomer-
vas. Vai esquentar em casa ou
levar quente?

Aparadanavitrineda“pada-
ria” é obrigatória. Pães e focac-

cias de diferentes tamanhos e
sabores vão saindo do forno a
lenha. Alta, fofinha, a focaccia
recheada com queijo ca-
membert parece um suf-
lê.Etemtambématradi-
cional, baixinha, só com
alecrim, e a de crosta de
parmesão, com tomate
cereja e alice. Você pode
até deixar para lá o pão
quentinhodeerva-doceeode
passas, mas vai precisar levar
uma focaccia (R$ 28).

Asmassassãovendidascom
o pirex, em diferentes porções,
com o molho. Prove a lasanha
ferrarese– ládeFerrari,a terra
deorigemdospaisdeMassimo,
Felice eMaria, que dão nome à
rotisseria. Leva massa verde e
ummolho a bolonhesa autênti-
co, levinho (R$ 90 aR$ 135).

Pastiera di grano, zuccotto,
sbrisolona,crostatade frutas,a
vitrine de doces é uma tenta-

ção.Astortasficamexpostasso-
breumamesa,eoambientealié
tomado pelo perfume doce da
tarte tatin saindo do forno:ma-
çãverde,massafolhadacrocan-
te, um caramelo suave e aman-
teigado, a tarte tatin do Massi-
mo tem a fama de ser uma das
melhores da cidade. Há anos.
Na rotisseria ela é vendida em

dois tamanhos, o original
(custa R$ 68 e dá para
umas oito pessoas) e o
pequeno(custaR$38e
servebemdois,masde-
poisdaprimeiragarfa-
da,vocêvai searrepen-

der por ter comprado a
menor). Bom, na hora da

conta a surpresa boa não
são preços baixos – isso não,
mesmo–masapossibilidade
de usar cartão de crédito
(que no restaurante não era
aceito). E para encerrar o
serviço, as compras são aco-
modadas emcaixas de pape-
lão e é o garçom quem leva
tudo até o carro, no estacio-
namento exclusivo ao lado. ●

● Felice e Maria –
R. Helion Póvoa, 65, V. Olím-
pia, 3849-2504. De 3ª a sáb.,
das 11h30 às 21 horas; dom.,
até as 16 horas.

L’AtelierSãoPaulo

NACONSOLETA

SUSHI? –Não.Masobalcãoà japonesaéa fontede inspiração

O novo restaurante de Benny
Novak ainda está em obras, no
número210daRuaPará,emHi-
gienópolis, e a inauguração de-
verá ser no fim de novembro.
Masospratosdocardápio jáes-
tão sendo testados.

Esse aí da foto é o baby back
ribs – costelinha de porco que o
chef preparou especialmente
para o Paladar commolho bar-
becue (feito por ele mesmo) e
acompanhou com onion rings e
maçã caramelada. A combina-
ção deu certo (e ficou tão boni-
ta) que é provável que o prato
seja servido assimmesmo.

Com uma casa de cozinha

francesa (namesmaRuaPa-
rá), o Ici, e outra de cozinha
italiana, o Tappo, agora o
chef se aventura pelas espe-
cialidades americanas, no
210Diner. Porter house, rib-
eye, frango frito ao estilo do
Kentucky e hambúrgueres
vãoserfeitosdamaneiratra-
dicional e acompanhados
com guarnições típicas, co-
mobatata frita, hash-brown,
bacon, cebola, tomate. Sem
invencionices.“Soutradicio-
nal e só sirvo aquilo que gos-
to de comer”, diz o chef. Vai
ter lagostagrelhada,umoys-
terbareumaaladocardápio
dedicadaaosovoseàsomele-
tes. E também sundaes, ba-
nana split e cheesecake,
adianta Benny, que está se
preparando para visitar to-
dos os burger joints deNova
York no fim domês. ●

ALEX SILVA/AE

ÀVISTA –Masseirosemação
e a focaccia saindo do forno

LASANHAFERRARESE –Massa
verde emolho à bolonhesa suave

TARTE TATIN –Doceperfume

ACARADODONO–MassimoFerrari, napracinha italianaquemandoupintarnaparede, eaporchetta

ALLAMERICAN –Costelinhacommolhobarbecue, onion ringsemaçã

FELIPE RAU/AE

Mammamia!
ÉoMassimopara
levarparacasa
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