Ribeirão Preto Restaurant Week lança menu kids
Em parceria com Tang, o maior festival gastronômico terá pela primeira vez o
cardápio especial
“Queremos que as crianças tenham contato com a gastronomia desde pequenas,
proporcionando uma refeição em família”, ressalta Fernando Reis, da MICA,
organizadora da Restaurant Week no Brasil. Pensando nisso, a 4ª edição da Ribeirão
Preto Restaurant Week traz o menu kids para crianças de 6 a 11 anos, que inclui prato
principal e sobremesa no valor de R$ 24,90, com oferecimento de Tang, o parceiro das
refeições.
A novidade está disponível em um dos 16 restaurantes participantes desta edição:
Compotta Comida Casual, que oferece o menu exclusivo do festival no jantar. “As
crianças têm um grande poder de influência nas escolhas dos pais e das famílias. Muitos
selecionam os restaurantes ou, até mesmo, os programas culturais que apresentem algo
especial para elas”, diz Reis.
Essa é a primeira vez que o restaurante Compotta Comida Casual participa do festival e,
baseado no tema Clássicos com Toques Brasileiros, a casa – que trabalha com receitas
tipicamente brasileiras – preparou releituras de receitas famosas. O restaurante fica na
Rua Paschoal Bardaro, 2226, e funciona no período do jantar de terça a sábado, das
18h30 às 23h. As reservas podem ser feitas on-line através do site da Restaurant Week –
www.restaurantweek.com.br. Mais informações: 16 3965.4515.
Menu kids
PRATOS PRINCIPAIS
Nuggets artesanal de frango com abobrinha, farofa com ovos caipira e couve,
acompanhado de arroz branco com feijão
ou
Bolinhos artesanais de carne com cenoura, milho verde picadinho refogado
acompanhado de panqueca colorida de queijo

SOBREMESA
Bolo de cenoura com calda de chocolate
ou
Brigadeiro de colher com frutas frescas
O menu kids é um oferecimento da Tang. A 4ª edição do festival também conta com o
apoio do Ribeirão Preto e Região Convention & Visitors Bureau. Todos os restaurantes

e
menus
estão
disponíveis
festival: www.restaurantweek.com.br.
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