
Comida di Buteco 2011 
 
Adega & Churrasco       
Carnandu da Adega . Carne de sol assada no bafo, farofa de feijão andu com bacon puxado na 
manteiga de garrafa, acompanhado de melaço de rapadura e óleo de pequi. 
Rua Maura, 120, Palmares, Belo Horizonte, MG, CEP 31160-260,  
 

 
 
 

Agosto Butiquim 
Desmanchado de Ossobuco perfumado a Guimarães . Ossobuco desmanchado e carne de sol 
perfumados com limão siciliano em cama de angu e nacos de requeijão de raspa. 
Rua Esmeralda, 298, Prado, Belo Horizonte, MG, CEP 30410-080,  

 



Antoniu's Bar 
Porco Melado . Lombo assado na maionese com farofa de pequi, acompanhados de dois deliciosos 
molhos de rapadura levemente picante e de requeijão escuro. 
Rua Antônio de Albuquerque, 55, Funcionários, Belo Horizonte, MG, CEP 30112-010,  

 
 
 

Armazém do Árabe 
Charlie Merche bem mineiro . Berinjela gratinada com molho bolognesa, requeijão branco e escuro. 
Rua Luz, 230, Serra, Belo Horizonte, MG, CEP 30220-080,  

 



Autêntico's Bar 
Comer, rezar e amar . Costelinha de porco empanada com farofa de pequi, acompanhada de purê de 
mandioca com manteiga de garrafa e requeijão escuro. 
Avenida Professor Mario Werneck, 895, Estoril, Belo Horizonte, MG, CEP 30455-610,  

 
 
 

Bar 222 
Tesouros do Norte . Tiras de carne de sol fritas na manteiga de garrafa 222, com batatas salteadas, à 
pimenta calabresa e molho de requeijão escuro. 
Avenida Francisco Deslandes, 222, Anchieta, Belo Horizonte, MG, CEP 30310-530,  

 



Bar da Cida 
Floramar . Carne de sereno, mandioca, cebola, alho, suco de siriguela, cogumelo fatiado, maionese, 
amido de milho, vinho, azeite, couve flor, pimenta biquinho, cheiro verde. 
Rua Numa Nogueira, 287, Floramar, Belo Horizonte, MG, CEP 31840-400,  

 
 
 

Bar da Leninha 
Cotequine do norte . Pé de porco desossado e recheado com carne seca acompanhado de molho de 
pequi. 
Rua São Domingos, 339, Barreiro, Belo Horizonte, MG  

 



Bar da Lora 
Não acredito . Carne de sol, linguiça defumada, mandioca na mateiga de garrafa, requeijão do Norte, 
acompanhados de molho de siriguela, melaço de rapadura e farinha de pequi. 
Avenida Augusto De Lima, 744, Mercado Central, Loja 115, Centro, Belo Horizonte, MG, CEP 30190-
922,  

 
 
 

Bar do Antônio (Pé-de-cana) 
Serenada no pé de cana . Carne de sereno com batata ao molho de requeijão do norte e molho Pé de 
cana com pimenta verde e farofa de pequi. 
Rua Florida, 15, Sion, Belo Horizonte, MG, CEP 30310-710,  

 



Bar do Dedinho 
Um dedo no norte . Purê de batatas, queijo coalho, queijo do Serro, requeijao escuro, carne de sol, 
manteiga de garrafa. 
Avenida Deputado Anuar Menhem, 231, Santa Amélia, Belo Horizonte, MG, CEP 31560-200,  

 
 
 

Bar do Ferreira 
Sol de Minas . Carne de Sol, muqueca de banana da terra, mandioca na manteiga de garrafa 
acompanhada de pirão de leite com farinha de milho, bolinhos de Requeijão do Norte com farinha de 
pequi e molho picante de mel de rapadura. 
Rua Pinheiro Chagas, 473, Barreiro de Baixo, Belo Horizonte, MG, CEP 30642-030,  

 



Bar do João 
Tudo dentro . Bolinho de aipim recheado com carne de sol, bacon, mussarela, acompanhado de 
costelinha porco, couve na manteiga de garrafa, com molho especial. 
Rua Geralda Marinho, 117, São João Batista, Belo Horizonte, MG, CEP 31565-110,  

 
 
 

Bar do Magal 
Galopando ao sabor do Cerrado . Carne serenada ao molho ferrugem acompanhada de delicioso 
coulis de siriguela, paçoquinha do cerrado e mandioca cozida com manteiga de garrafa. 
Rua Alberto Cintra, 322, Cidade Nova, Belo Horizonte, MG  

 
 



Bar do Rei 
Trem mineiro uai . Costelinha frita com torresmo de barriga e bolinho de frango recheado com 
requeijão escuro, acompanhados de purê de inhame com carne de sol, bolinho de queijo com semente 
de coentro fresca regada ao pequinete. 
Rua Aladim Correia de Faria, 985, Barreiro, Belo Horizonte, MG  

 
 
 

Bar do Véio 
Ispia só...!! . Espeto de carne com queijo e bacon acompanhado de creme Chantiqui e bolinhos de 
mandioca. 
Rua Itaguai, 406, Caiçara, Belo Horizonte, MG, CEP 30775-110,  

 



Bar do Zezé 
Sonho meu . Músculo cozido, acompanhado de feijão andu, calabresa, bacon e mandioca amarela na 
manteiga de garrafa. 
Rua Pinheiro Chagas, 406, Barreiro de Baixo, Belo Horizonte, MG, CEP 30642-030,  

 
 
 

Bar Temático 
Tô te vendo . Carne de sol, jerimum, requeijão norte de Minas, vinagrete de Coentro, queijo de 
manteiga e manteiga de garrafa. 
Rua Pirite, 187, Santa Tereza, Belo Horizonte, MG, CEP 31010-420,  

 
 



Barbazul 
Pintado do norte . Surubim em cubos empanado com creme de cebola crocante acompanhado de 
molho de limão. 
Av. Getúlio Vargas, 216, Funcionários, Belo Horizonte, MG  

 
 
 

Barção Moreira 
Ciscando no sereno da seriguela . Carne de sereno de boi e carne de frango temperadas com alho, 
cebola e sal refogadas na rapadura caramelada, acompanhadas de farofa de pequi e creme de 
seriguela. 
Rua Mombaça, 493, São Gabriel, Belo Horizonte, MG, CEP 31980-660,  

 



Bartiquim 
Tô te oiano . Creme de milho com carne de sol, requeijão escuro e queijo minas na panhoca italiana. 
Rua Silvianopolis, 74, Santa Tereza, Belo Horizonte, MG, CEP 31010-410,  

 
 
 

Bombar 
Di bandeja . Carne de sol suína grelhada na manteiga de garrafa, servida com polenta frita, farofa de 
Pequi, sorvete de buriti e molho capeta, aromatizado com coentro em grão. 
Avenida Guaicui, 116, Luxemburgo, Belo Horizonte, MG, CEP 30380-380,  

 
 
 



Boteco da Carne 
Quatro de Ouros . Filé em cubos, paçoca de carne de sol com manteiga de garrafa, lombo apertadinho, 
molho de rapadura e purezinho com requeijão de raspa. 
Rua Alvarenga Peixoto, 551, Lourdes, Belo Horizonte, MG, CEP 30330-120,  

 
 
 

Butiquim DuFilho 
Sabores do Norte . Carne de sol grelhada na brasa, acompanhada de molho de rapadura. 
Av. Cristiano Machado, 1.950, Loja 132 / Estacionamento Feira dos Produtore, Belo Horizonte, MG  

 
 
 



Café Palhares 
Kustela do Palhares . Costela de boi na pressão com calabresa e cebola, servida com agrião e farofa 
na manteiga de garrafa. Acompanha cálice de licor de Pequi. 
Rua Tupinambás, 638, Centro, Belo Horizonte, MG, CEP 30120-070,  

 
 
 

Cantina da Ana 
Bolinho aaahhh... com farofa de pequi . Bolinho de carne de sol com molho especial da Ana, 
acompanhado de farofa de pequi do Norte de Minas, finalizado com maionese. 
Av. Silviano Brandão, 2109, Loja B, Sagrada Família, Belo Horizonte, MG  

 
 



Chamego's Bar 
Sabor de Minas . Bolinhos de carne e costelinha de porco acompanhados de mandioca na manteiga de 
garrafa, milho no pequi, geléia de pimentão e molho de alcaparras. 
Rua Aimorés, 1912, Lourdes, Belo Horizonte, MG, CEP 30140-072,  

 
 
 

Churrascaria do Itamar 
Sol do Cerrado . Carne de sol na brasa com molho de siriguela e farofa de jerimum. 
Avenida Sete de Abril, 874, Esplanada, Belo Horizonte, MG, CEP 30280-240,  

 
 
 



Curin Bar 
Tagarela . Língua de boi serenada e defumada com melado (caldo) de rapadura, cerveja preta, cebola, 
pimentão, creme de pequi, pimenta, batata cozida e carne de sol desfiada. 
Rua Érico Veríssimo, 2722, Santa Mônica, Belo Horizonte, MG, CEP 31530-300,  

 
 
 

Escritório da Cerveja 
De joelho no milho . Joelho de porco curado, acompanha farofa de milho, batatas aceboladas com 
manteiga de garrafa e geléia de rapadura picante. 
Avenida General Olímpio Mourão Filho, 800, Planalto, Belo Horizonte, MG, CEP 31720-200,  

 
 



Estabelecimento Bar 
Falando abobrinha no sereno da madrugada . Carne de sereno sobre anéis de abobrinha Itália - 
preenchidos com purê de abóbora - e bolinho de mandioca crua. 
Rua Monte Alegre, 160, Serra, Belo Horizonte, MG, CEP 30240-230,  

 
 
 

Família Paulista 
Rota do Sol . Passeio pelos sabores e aromas do Norte de Minas. 
Rua Luther King, 242, Loja 9, Cidade Nova, Belo Horizonte, MG, CEP 31170-100,  

 
 
 



Geraldim da Cida 
Bora lá mais eu . Carne de lata, tropeiro de feijão andu, acompanhados de molho de maionese com 
salsão. 
Rua Contria, 1459, Grajaú, Belo Horizonte, MG  

 
 
 

Köbes 
Das Veredas . Carne suína à moda, vinagrete de feijão andu e farofa de alho. 
Rua Professor Raimundo Nonato, 31, A, Horto, Belo Horizonte, MG, CEP 31010-520,  

 
 
 



Mikado Bar 
Kabayaki de tilápia com Yakimeshi . Filé de tilápia grelhado à moda japonesa, regado com molho de 
shoyu, açúcar, sakê; com ornamentação comestível: Renkon* (vitória régia e gengibre vermelho*) 
Acompanhado de Yakimeshi: risoto de carne de sol, shemeg, pimentão vermelho e ervilhas em sumo. 
Av. do Contorno, 2419, Santa Tereza, Belo Horizonte, MG  

 
 
 

Patorroco 
Tô garrado . Carne de sol grelhada ao molho de siriguela com mandioca, acompanhada de salada de 
maxixe e tomate. 
Rua Turquesa, 865, Prado, Belo Horizonte, MG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (até o momento da criação deste documento, não havia foto da comida deste boteco no site) 
 



Pé de Goiaba 
Goiaba do Norte . Batata assada na brasa, recheada com carne de sol (sereno), requeijão preto, 
acompanhada com creme de pequi. 
Rua Alpes, 507, Nova Suíça, Belo Horizonte, MG, CEP 30480-560,  

 
 
 

Peixe Frito 
Munheca do Véio Chico . Moqueca de surubim 
Rua Juiz De Fora, 1242, Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, CEP 30180-061,  

 
 
 



Pimenta com Cachaça 
Uai!!!!! . Costelinha suína desossada semi-defumada crocante, acompanhada de bolinhos de 
canjiquinha recheados com queijo minas e molho picante agridoce. 
Avenida do Contorno, 8699, Gutierrez, Belo Horizonte, MG, CEP 30110-062,  

 
 
 

Rei do Churrasco e do Tira Gosto 
Carnaqueijão com Malacandu . Carne de sol passada na manteiga de garrafa com requeijão escuro e 
cebola. Bolinho de mandioca com bolinhas de andu e queijo muçarela acompanhados de molho 
especial com coentro. 
Rua Dom Joaquim Silvério, 859 A, Coração Eucarístico, Belo Horizonte, MG  

 



Salomão 
Arrumadinho à galo e golo . Paleta de boi cozida picadinha, acompanhada de lingüiça frita, feijão 
andu, mandioca cozida na manteiga de garrafa, temperos da casa, decorada com pimenta biquinho. 
Rua do Ouro, 895, Serra, Belo Horizonte, MG  

 
 
 
 
 
 
 
Documento formatado por André Basílio em 14/04/2011. 
 
Mais informações: www.comidadibuteco.com.br 


