Restaurantes da

SERRA
GAÚCHA

INTERNACIONAL
GEORGE III
A gastronomia apresentada pelo George III, inspirada pelo fascínio da comida histórica e clássica britânica, busca e encontra com o contemporâneo através de emoções
que toquem além do paladar.
- Menu 3 cursos
- Menu 5 cursos

Contato:
contatogeorge3@gmail.com
Endereço:
Av Borges de Medeiros, Nº 1489,
Planalto - Gramado

LA HACIENDA
Com ambiente integrado à natureza exuberante do local, o restaurante La Hacienda
está aberto ao público de quinta à domigo, para café da manhã, almoço e jantar. Com
menu inspirado na cozinha internacional, é composto por diversas opções de carnes,
peixes, aves, masssas e risotos, além de entradas, saladas e deliciosas sobremesas.
Oferece uma carta de vinhos que acompanha pratos.
Equipe da cozinha conta com padeiros e confeiteros habilidosos que produzem,
todos os dias, pães, bolos, doces e salgados e muitas outras delícias. O café da manhã
é um charme a parte e pode ser desfrutado mesmo não estando hospedado.
- Menu kids

Contato:
(54) 99171-7798
Endereço:
Estrada Serra Grande,
Nº 4200 - Gramado

INTERNACIONAL
LA TABLE DÓR MÉDITERRANÉE
Um cardápio com pratos inesquecíveis a base de frutos do mar e carnes, como os
premiados Crévettes er Truffes aux Formages e Crpevettes à Shimeji e refinadas
entradas como Champignon Paris e Siri ao Béchamel. Além de várias sobremesas
como o singular Créme Brulée.
- Menu degustação I
- Menu degustação II
- Menu degustação III

Terça a sábado: 19h30 às 23h30
Domingos: 12h às 16h
Contato:
(51) 98151-8191
Endereço:
R. da Carrieri, Nº 525, Bairro
Lago Negro - Gramado

COMFORT FOOD
BÊRGA MOTTA
O restaurante prima pelo resgate das receitas de família, e possui um cardápio
baseado na culinária regional e tem forte influência dos ingredientes locais.
- Menu kids
Chefs Guilherme Sperry
Tati Milanez Sperry

Sábados, domingos e feriados:
12h às 15h
Contato:
www.bergamotta.com.br/
(54) 9962-59854
Endereço:
Estrada Professora Elvira A.
Benetti km 05 (localizado junto
ao Ecoparque Sperry)

CONTAINNER BISTROT
- Cardápio vegano supervisionado pela Nutricionista Rosa.

Quinta à Terça:
11h às 22h
Contato:
www.containnerbistrot.com.br/
(54) 3282-7772
Endereço:
Rua Borges de Medeiros,
Nº 580 - Canela

COMFORT FOOD
DI PIETRO
Comida com essência artesanal de forma saudável e almoço na parrila. Inclui uma
entrada (salada do dia), um prato principal (servido na Parrilla) e uma sobremesa
deliciosa.
Segunda à Domindo: 11h30 às 15h
Segunda à Sábado: 18h30 às 23h

Contato:
(54) 3286-4077
Endereço:
R. Pedro Benetti, Nº 5,
Centro - Gramado

EMPÓRIO CANELA
Perfeito para todas as refeições do dia, almoço, café e jantar.
- Cardápio Vegano
- Menu kids
- Uma seleção dos melhores cafés de pequenos produtores do Brasil, com torrefação em
Taquara no RS.

Atendimento de 11h30 às 22h
(Fechado as terças)

Contato:
(54) 3699-1121
Endereço:
Rua Felisberto Soares, Nº 258,
Centro - Canela

COMFORT FOOD
FÉRREO
HAPPY WINE
A degustação no vagão oferece uma viagem pelos vinhos gaúchos, com espumantes, vinhos brancos, rosés e tintos produzidos em regiões ícones do estado. É
uma experieência para esquecer as regras e aprofundamentos teóricos: neste
vagão a viagem segue por um caminho mais descontraído e descomplicado em
horário de happy hour.
Segunda, Terça e Quinta: 11h30 às 15h e das 18h às 22h
Sexta, Sábado e Domingo: 11h30 às 22h

Quarta fechado

Taxa de embarque de R$ 15,00

por pessoa para almoçar ou jantar
no vagão, crianças até 08 anos são
isentas. Taxa de 10% de serviço.

Contato:
(54) 3282-6795
Endereço:
Largo Benito Urbani, Nº 77/3,
Centro - Canela

HARD ROCK CAFE
Obtenha uma nova visão do catering e seja tão atual ou tão prático quanto quiser.
O Hard Rock Café arrasa em qualquer ocasião, de almoços de negócios e festas de
aniversário a destas de noivado e reuniões de família.
- Hambúrgueres
- Menu kids

Contato:
(54) 3286-4040
Endereço:
R. Wilma Dinnebier, Nº 180,
Centro - Gramado

COMFORT FOOD
JOSEPHINA
Os irmãos Patricia, Gabriel, Rodrigo e Carolina Klauck Moraes transformaram a
casa construída por seu bisavô na década de 50 no charmoso Josephina; Cada
objeto lá dentro tem seu valor sentimental: na porta de entrada está a broca do
bisovô dentista. O cofre do mesmo virou decoração do banheiro e até a coleção do
disco de vinil dos guris ganhou lugar de destaque nas paredes coloridas.
No cardápio, muito além de doces e cafés elaborados. A trupo, que já morou na
Alemanha, Áustria e Nova York trouxe várias idéias para fazer do Josephina um
lugar diferente.
POR UMA CAUSA SOCIAL
Alguns dos produtos do cardápio, como ovos, verduras e legumes, são provenientes da Comunidade Terapêutica Vale a pena Viver. Um centro de tratamento para
dependentes químicos idealizado e administrado pelos pais dos proprietários. E
qual o seu papel? Ao consumir as delícias do Josephina, você está contribuindo
diretamente com este projeto tão importante para a nossa sociedade.
MERCEARIA
Além das delícias do cardápio, você pode levar para casa produtos fresquinhos
com ingredientes de qualidade feitos na cozinha do restaurante. Geléias caseiras,
Vinagres caseiros, Azeites aromáticos, Conservas e pão Josephina. Também aceitam encomendas de Tortas.
- Petiscos, saladas, sopas, cremes, salsichas, omelotes, risotos, massas, carnes...
- Menu Kids

Terça à Domingo
11h30 às 23h00
Contato:
(54) 32869778
Endereço:
Rua Pedro Benetti, Nº 22,
Centro - Gramado

COMFORT FOOD
QUINTANILHA
(@QuintanilhaGramado)

Terça à Sexta: 11h30 às 14h30
Sábados, Domingos e feriados:
12h00 às 15h00
Contato:
(54) 21365008 / (54) 984283003
Endereço:
Av. Borges de Medeiros, Nº 1595,
Lago Joaquina Rita Bier - Gramado

NENI
Entradinhas, saladas, pratos, sanduiches, fondue, hamburguer, batatas, menu
kids, crepes, pizzas, risotos, croissants, massas, sopas.

Contato:
(54) 3295-1190
Endereço:
Rua coberta, Centro - Gramado

COMFORT FOOD
RF VISION

RESTAURANTE GIRATÓRIO
Voucher para entrada no restaurante R$ 150,00, o valor é referente à entrada no
restaurante giratório, mas o valor é diluído na consumação de bebidas e/ou refeições em gerais. Não há devolução de valor.
- Tolerância de atraso 20min.
- Café da manhã (valor por pessoa)
- Tolerância de atraso de 10min.
- Buffet de café da manhã. Omeletes, tapiocas, tortas e waffles feitos na hora.

Horário: 12h às 00h
Contato:
(54) 3295-1190
Endereço:
Rua coberta, Centro - Gramado

ITALIANA
CASA MUTTONI
MASSAS E GALETO
A Casa Muttoni é um restaurante familiar, com o melhor da gastronomia italiana
colonial, com uma versátil carta de vinhos, além de uma adega moderna e
climatizada.
* Não trabalham com produtos industrializados, as massas são frescas.
* Estacionamento exclusivo e privativo para 50 carros,
* Deck externo e aberto, capacidade 15 pessoas,
* 3 salões internos com capacidade acomodar até 110 pessoas.

ITALIANA
- salão 1 capacidade 45 pessoas
- salão 2 capacidade 45 pessosas
- salão 3 capacidade 20 pessoas
* ar-condicionado em todos os ambientes, lareira grande
* acessibilidade de cadeirantes

Contato:
www.pervoigramado.com.br/
contato@casamuttoni.com.br
(54) 3286-0803
Endereço:
Rua Darci Brock, Nº 57 (Subsolo)

PASTASCIUTTA
(@cantina pastasciuttaruacoberta)

Uma autêntica cantina italiana com pastas, molhos e acompanhamentos. São
12 tipos de massas caseiras, com mais 30 sabores de molhos, frutos do mar,
carnes exoticas e cortes especiais.

Diáriamente das 11h30 às 23h30
Contato:
www.pastasciutta.com.br/
(54) 32862131
Endereço:
Rua Borges de Medeiros, Nº 2083

ITALIANA
PARQUE OLIVAS DE GRAMADO
(@cantina pastasciuttaruacoberta)

No cardápio À La carte, carnes com gostinho da colônia e massas com molhos
tradicionais servidas na panelinha de ferro, além da famosa polenta da Nonna
Amábile, tortéis, sopa de capeletti e a nossa famosa polentinha frita. O visitante
pode colher sua própria salada na horta orgânica para acompanhar o seu almoço
ou optar pela salada salada especial orgânica.
A carne de panela da trattoria é uma receita centenária que encanta por seu
sabor inigualável. No cardápio servido na área externa, oferecemos sanduíches
coloniais, tábuas de frios especiais, petiscos e cestas de piquenique, além de
drinks, vinhos, espumantes e cervejas artesanais.
Cesta de Piquenique Colonial com pães de milho e sovado, waffel, muffin, queijos coloniais e serrano, charcutaria, frutas da estação, geleias da estação e sucos
da casa.
Cesta de Piquenique Natural com pães preto, wafel, muffin, sanduíche natural,
queijos minas e gouda, caponata siciliana, iogurte natural, nuts, frutas da estação,
geleias da estação e sucos da casa.
Cesta de Piquenique Prime com pães italianos de milho, cuquinha recheada,
muffin, focaccia, queijos gouda, mussarela de búfala e parmesão, charcutaria,
frutas da estação, geleias da estação e sucos da casa, vinho ou espumante
(750ml).

Contato:
(54) 99610-7626
Endereço:
Rua Vereador José Alexandre
Benetti, Nº 1808, Linha Nova
- Gramado

PIZZARIA
CARA DE MAU
(@portocarademau)

A pizzaria possui dois ambientes: o NAVIO E I PORTO CARA DE MAU. Os dois
estão localizados um ao lado do outro, e a única diferença entre os lugares são os
shows e o ambiente. Em ambos você desfrutará do melhor rodízio de pizza dos
sete mares! No território Pirata, alegria é a palavra de ordem. No Navio, terá a sensação de estar a bordo, carregado de tessouros e especiarias, com piratas muito
loucos. No outro um Porto cheio de surpresas, repleto de criaturas do fundo do
mar e sereias.

Contato:
www.carademau.com.br/
contato@carademau.com.br
Endereço:
Rua Cel. João Corrêa 394, Centro

KONGO PIZZARIA
(@hectordragao)

Na Kongo vivenciará o amanhacer, o pôr do sol, trovoadas e muito mais, tudo
isso em uma recepção calorosa dos anfitriões: o gurila Maik, o camaleão Ary, a
rainha Aquila e todo elenco.
* Show acrobático em liras, cordas
* Espaço kids
* Atendimento ordem de chegada

Contato:
www.kongogramado.com.br/
(54) 99688-5995
Endereço:
Av. Borges de Medeiros, Nº 1791,
Centro - Gramado

PIZZARIA
SCUR PIZZARIA
Rodízio de pizza de
segunda á segunda
18h15 às 23h30
Contato:
www.pizzariascur.com.br/
(54) 3286-3649
Endereço:
R. São Pedro, Nº 660, Centro
- Gramado

PEIXES
TAKUMI
(@takumigramado)

Culinária japonesa, assinada pelo Chef Jonas Roso, o restaurante oferece pratos
veganos, todos elaborados pelo chef.
Contato:
www.takumiculinariajaponesa.com.br
(54) 3286-5098

Endereço:
Rua Wilma Dinnebier, Nº 79,
Centro - Gramado

PEIXES
SANTAO SERRA E MAR
(@santaoserraemar)

A especialidade da casa é frutos do mar, todos preparados em fogo a lenha, onde a
serra e o mar se encontram. As principais atrações do cardápio são: a lagosta o churrasco de salmão, o polvo em brasa, arroz do mar e cortes nobres de atum. Além do
restaurante, há o Fish Market das 11h ás 23h, onde é comercializado produtos frescos.

Contato:
(54) 99940 6389
Endereço:
Rua Borges de medeiros,
2385 Centro Gramado

LA TABLE D´OR MÉDITTERRANÉE
O restaurante oferece um cardápio com pratos saborosos e inesquecíveis a base
frutos do mar e carnes, como os premiados Crévettes et Trulles aux Formages e Crévettes à Shimeji e refinadas entradas como Champignon Paris e Siri ao Béchamel.
Varias sobremesas como o singular Crème Brulée.

Contato:
www.cozinhamediterranea.com.br/
(51) 98151-8191
Endereço:
R. da Carrieri, Nº 525, Bairro
Lago Negro - Gramado

PEIXES
NARO
CULINÁRIA JAPONESA

Sexta a Domingo 12h às 15h
Segunda a Domingo 18h às 23h
Contato:
(54) 3422-2325
Endereço:
R. Sen. Salgado Filho,
Nº 190, Centro - Gramado

GALANGAL
RESTAURANTE ASIÁTICO
O Galangal é muito mais que um restaurante, é uma experiência tipicamente asiática, que vai fazer você se sentir como se estivesse lá, do outro lado do mundo. O ambiente, a comida, as pessoas.
- Culinária Japonesa
- Culinária Chinesa
- Culinária Tailandesa
- Culinária Indonésia
- Culinária Indiana
- Menu Kids

Contato:
(54) 3282-8205
Endereço:
Av. Osvaldo Aranha,
Nº 321, Centro - Canela

CARNES
LA BRAISE
(@labraiserestaurante)

Cozinha internacional, especializado em culinária francesa e mediterrânea. Pratos
saboros e inesquecíveis a base de frutos do mar e carnes, como os premiados Crévettes et Truffes aux Formages e Crévettes à Shimeji e refinadas entradas como Champingnon Paris e Siri ao Béchamel. Além de várias sobremesas como singular Créme
Brulée. Servem menu degustação, com 3 opções e etapas. Vergetarianos - Não deixamos ninguém de fora da nossa brasa. Já imaginou uma pupunha fresca na brasa com
azeite defumedao e flor de sal? Nosso menu encanta os paladares e olfatos mais
sofisticados e apresenta diversas opções para todos os gostos.

Quinta à Sábado de 19h às 23h
Sábado à Domingo 11h30 às 15h
Contato:
www.labraise.com.br
(54) 3699 0005
Endereço:
Rua Negrinho do pastoreiro,
Nº 91, Centro - Gramado

EL FUEGO
Comida europeia de carnes com molho.

Segunda à Sexta:
11h30 às 15h30/ 19h às 22h30
Sábado, Domingo e Feriados:
11h30 às 22h30
Contato:
(54) 3286-3055
Endereço:
R. Garibaldi, Nº 20, Centro
- Gramado

CARNES
1835 CARNE E BRASA
Laje de Pedra
Bar do Laje é a porta de entrada para o 1835 Carne e Brasa. Local é o destino para
quem deseja experimentar drinks clássicos e autorais em um ambiente cheio de personalidade e boa arte, com espreguiçadeiras e vista para um dos cenários mais exuberantes - o Vale do Quilombo. A carta de drinks foi co-criada por Jean Ponce, eleito
pela revista Veja como o melhor Bartender de SP wm 2020, e Gabriel Sarago, Campeão brasileiro e sul americano 2015 do Bols Aroud The Worls.

Terça à Domingo: 12h às 23h
Endereço:
R. das Flores, Nº 222, Mirante
Laje de Pedra - Canela

MALBEC
O restaurante recebeu a chancela da Associação Brasileira de Carnes Angus legitimando o restaurante como a Casa Angus da Serra Gaúcha. Sequencia de Fondue,
Parrilla e À la carte.

Diáriamente: 11h30 às 23h
Contato:
(54) 3286-5174
Endereço:
Av. Borges de Medeiros, Nº 2101,
Centro - Gramado

CARNES
TORO
Carnes, linguiças, polvo, chips de polenta, burgers, saladas e sobremesas.
*Vegie burguer

Contato:
(54) 98123-3903
Endereço:
Av. das Hortênsias, Nº 804,
Planalto - Gramado

PATISSERIE
LE CHANTILLY GRAMADO
CREPES E WAFFLES
@lechantilly.gramado

Contato:
(54) 3286-1658
Endereço:
Av. Borges de Medeiros, Nº 2727,
Centro - Gramado

PATISSERIE
AMANDA SELBACH PÂTISSERIE
Segunda à Quinta: 10h às 20h
Sexta à Sábado: 10h às 22h
Domingo: 10h às 20h
Contato:
(54) 99112-3030
Endereço:
Largo Benito Urbani
- Centro, Canela

CASA DA VELHA BRUXA
Há mais de 40 anos na Serra Gaúcha Torradas, crepes, tábuas de petiscos, chocolate quente, sorvete.
Horário Gramado:
Diariamente: 14h às 22h
Contato:
(54) 3286-1551
Endereço:
Endereço Gramado: Av. Borges de
Medeiros, Nº 2738, Centro - Gramado

Horário Canela:
Segunda à Sábado: 14h às 22h
Domingo: 14h às 21h
Contato:
(54) 3282-6008
Endereço:
Largo da fama, Nº 77- loja 1 - Centro
- Canela

PUB
ABSTRATO WINE BAR
(@abstratowinebar)

Wine Bar Gramado, conta com um menu diferenciado, Burratas, Brie com amêndoas tabua de frios, e um diverso cardábio de drinks.
-Menu infantil

Horário: 16h às 23h30
Contato:
(54) 99945-5223
Endereço:
Av. das Hortênsias, Nº 1304,
Centro - Gramado

WHITE FLY
Não realiza reservas

Horário: 18h00 às 00h
Contato:
(54) 98110-0273
Endereço:
Av. Borges de Medeiros, Nº 3143,
Vila Suica - Gramado

PUB
CACIQUE
RESTOBAR

Horário: 16h às 23h30
Contato:
(54) 3286-3773
Endereço:
Av. Borges de Medeiros, Nº 2656,
Vila Suica - Gramado

BUFFET
ALECRIM SANTO
(@alecrimsanto)

Segunda à Sexta: 11h30 às 14h30
Sábado, Domingo e Feriados: 11h30 às 15h

Contato:
(54) 99965-3003
Endereço:
Av. das Hortênsias, Nº 1377,
Centro - Gramado

SUIÇA
BELLE DU VALAIS
O Belle du Valais oferece no jantar um cardápio onde você pode provar além de
suas famosas fondues, delicias como: Bacalhau, Carré de cordeiro, Entrecot, Truta
com Amêndoas, Pato com laranjas e La Pierrade.

Horário: 19h às 00h
Contato:
www.belleduvalais.com.br/
(54) 3286-1744
Endereço:
AV. DAS HORTÊNCIAS
1432 GRAMADO

