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Mesas certeiras 
contra a fome

HOI AN

Da comida tradicional a bem ela-
borados pratos da culinária in-
ternacional, passando pela ver-
são local  da  cafeteria  de rede,  
encontre sua mesa em Hoi An. 

Cargo Club

107-109 Nguyen Thái Hoc

Serve drinks caprichados, entra-
das de dar água na boca (como os 
white rose dumplings de camarão 
e legumes, com raspas de alho 
crocante) e uma barriga de porco 
caramelizada que desmancha no 
garfo. Também se sai bem em 
receitas do Ocidente. As mesas 
do terraço têm vista para o rio. 

Nu Eatery

10A Nguyen Thi Minh Khai

Escondido em uma estreita 
viela, tem cardápio cur-
to e preços camara-
das (US$ 3,50 por 
um prato princi-
pal). Vá de nood-
le mí, versão 
competente do 
típico cao lau, e 
encerre com um 
café vietnamita 
(foto). Atenção, 
a casa fecha às 21 
horas.

The Little Menu

12 Le Loi

Neste lugarzinho de paredes ama-
relas puídas e nome fofo, há inspi-
rados pratos com peixe, porco, 
pato ou apenas vegetais, à la car-
te ou em menus para dois. Não 
perca os crispy rolls de pato, os 
melhores da cidade. 

Ganesh

24 Tran Nung Dao

Um pouco fora do eixo turístico 
do centrinho, oferece um extenso 
receituário do norte e do sul da 
Índia, com pratos na faixa dos 
US$ 4 e um ótimo lassi de banana 
para refrescar. Não faltam op-
ções para os vegetarianos. 

Banh Mí Puong

2B Phan Chau Trinh

Se for provar apenas um bánh mi 
em Hoi An, que seja este: a alqui-
mia de patês e temperos que eles 
colocam no sanduíche faz toda a 
diferença. Depois que caiu nas 
graças do chef-celebridade An-
thony Bourdain, passou a bombar, 
mas não perdeu a simplicidade.

Lantern Town

49 Nguyen Thai Hoc

O foco é na cozinha local, mas 
também há receitas de outros 
países da Ásia, como salteados e 
curries tailandeses. As mesas em 
um pátio ao ar livre são especial-
mente convidativas.

Vy’s Market

3 Nguyen Hoan

O salão enorme, com jeitão 
de mercado estilizado, 

lembra um pouco o 
nosso Ráscal. Nele, 

há várias esta-
ções onde pratos 
da culinária lo-
cal são prepara-
dos diante dos 
clientes, com 

direito a explica-
ções sobre ingre-

dientes e técnicas 
para os interessados. 

Hoi An Roastery 

Com seis endereços na cidade 
antiga, é uma espécie de “Star-
bucks de Hoi An”, com muitas va-
riações de expresso, chá, panini e 
doces. Minha dica é a variante de 
café vietnamita turbinada com 
leite de coco e leite condensado.

Cocobox

3 Chau Thuong Van; 94 Le Loi; 

95 Nguyen Thai Hoc

Serve sanduíches, bagels, sucos 
prensados a frio e smoothies cria-
tivos, como o de abacaxi, banana, 
leite de coco, alecrim e hortelã. 
Como abre cedinho, é ótimo para 
quando você já tiver enjoado do 
café da manhã do hotel. / T.L.

Caldos e especiarias 
da cozinha local

Caribe sem visto

com tudo incluído.
Um cruzeiro, mil experiências.

Reserve seu cruzeiro com as principais agências de viagens do país.

(1) Tarifa R$ 1.339,00 - US$ 1.00 = R$ 3,1285 - câmbio em 25/09/2017. Sujeito à variação cambial. Cat. L, saída 02/12/2017. (2) Tarifa R$ 1.639,00 - US$ 1.00 = R$ 3,1285 - câmbio em 25/09/2017.
Sujeito à variação cambial. Cat. L, saída 01/12/2017. Somente cruzeiro, não inclui taxas. Preços e condições sujeitos à disponibilidade e alteração sem prévio aviso. Condições gerais no
site www.pullmantur.com.br. Fotos ilustrativas.

CVC
(11) 2103 1222
cvc.com.br/lojas

LOGITRAVEL
(11) 4858 0885
logitravel.com.br/cruzeiros

VIAJAR BARATO
(11) 3583 9000
viajarbarato.com.br

TO GO TRAVEL
(11) 3003 8646
togotravel.com.br
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ANTILHAS
E CARIBE SUL

TUDO INCLUÍDO

SEM VISTO
7 noites a bordo do Monarch
saindo de Colón e visitando
Cartagena, Curaçao, Bonaire
e Aruba.

R$1.6392

Entrada + 10x sem juros

A partir de

ILHAS DO
C A R I B E

TUDO INCLUÍDO

SEM VISTO
7 noites a bordo do Zenith
saindo de Santo Domingo e
visitando Martinica, Barbados,
Granada e São Vicente.

R$1.3391

Entrada + 10x sem juros

A partir de
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VIENA, PRAGA E BERLIM
9 Noites - Saída 11/03/2018

+ΥΣD 399 ταξα

A PARTIR DE 10X Sem Juros

Ρ∃499,90

ΕΥΡΟΠΑ

#
Ε
Γ
0
4
4
5

Αρεο + Ηοσπεδαγεm
+ Χαφ δα mανη + Πασσειοσ

+ Τρασλαδοσ

05 Noites - Várias Saídas

+ΥΣD 199 ταξα

A PARTIR DE 10X Sem Juros

Ρ∃279,90

ΠΕΡΥ

#
Ε
Γ
0
5
1
6

Αρεο + Ηοσπεδαγεm
+ Χαφ δα mανη + Πασσειο

LIMA, CUSCO
COM TREM EXPEDITION

Αρεο + Ηοσπεδαγεm
+ Χαφ δα mανη

04 Noites - Várias Saídas

BAHIA

+ΒΡΛ 199 ταξα

A PARTIR DE 10X Sem Juros

Ρ∃84,90

ΣΑΛςΑDΟΡ

#
Ε
Γ
9
1
0
2

GRAN HOTEL STELLA MARIS RESORT 10 Noites - Saída 05/03/2018

+ΥΣD 399 ταξα

A PARTIR DE 10X Sem Juros

Ρ∃499,90

ΙΤℑΛΙΑ Ε
ΠΟΡΤΥΓΑΛ

#
Ε
Γ
3
2
3
2

Αρεο + Ηοσπεδαγεm + Χαφ δα
mανη + νιβυσ εντρε ασ χιδαδεσ

ε ΜΥΙΤΟ ΜΑΙΣ!

IL CAMPANARIO VILLAGGIO RESORT
03 Noites - Várias Saídas

+ΒΡΛ 199 ταξα

A PARTIR DE 10X Sem Juros

Ρ∃89,90

ΦΛΟΡΙΑΝΠΟΛΙΣ

#
Ε
Γ
9
0
2
4

Αρεο + Ηοσπεδαγεm
+ Χαφ δα mανη

09 Noites - Várias Saídas

+ΥΣD 399 ταξα

A PARTIR DE 10X Sem Juros

Ρ∃399,90

ΕΓΙΤΟ

#
Ε
Γ
0
2
0
6

Αρεο + Χρυζειρο πελο Ριο Νιλο χοm
Πενσο Χοmπλετα + Πασσειοσ +

Τρασλαδοσ ε ΜΥΙΤΟ ΜΑΙΣ!

ESSÊNCIAS DO EGEU
11 Noites - Várias Saídas

+ΥΣD 399 ταξα

A PARTIR DE 10X Sem Juros

ΥΣD239,00

ΤΥΡΘΥΙΑ Ε
ΓΡ⊃ΧΙΑ

#
Ε
Γ
2
0
2
1

Αρεο + Ηοσπεδαγεm
+ Χρυζειρο πελασ ΙΛΗΑΣ
ΓΡΕΓΑΣ + Πασσειοσ

+ Τρασλαδοσ ε ΜΥΙΤΟ ΜΑΙΣ!

CIRCUITO TERRA SANTA

PROMOÇÃO
08 Noites - 21/01/2018

+ΥΣD 399 ταξα

A PARTIR DE 10X Sem Juros

Ρ∃899,90

ΙΣΡΑΕΛ

#
Ε
Γ
0
2
3
6

Αρεο + Χαφ δα mανη δι〈ριο
+ 2 ϕανταρεσ + 5 διασ δε
εξχυρσο χοm γυια εm

Πορτυγυσ ε ΜΥΙΤΟ ΜΑΙΣ!

ΣΥΠΕΡ
ΠΡΟΜΟ∩℘Ο

03 Noites - Várias Saídas

+ΥΣD 125 ταξα

A PARTIR DE 10X Sem Juros

Ρ∃144,90

ΒΥΕΝΟΣ
ΑΙΡΕΣ

#
Ε
Γ
0
5
0
5

Αρεο + Ηοσπεδαγεm
+ Χαφ δα mανη + Πασσειοσ

+ Τρασλαδοσ

Vietnã

HOI AN

A passagem de chineses e fran-
ceses pelo Vietnã deixou mar-
cas que se notam também à me-
sa. Prova disso é que um dos qui-
tutes  mais  emblemáticos  de  
Hoi An, o banh mí, é uma bague-
te indisfarçavelmente francesa 
– recheada de pernil ou frango, 
mais pepino, cenoura, coentro 
e uma úmida mistura de ervas e 
pimentas que valorizam o gos-
to da carne e dão liga ao sanduí
che. Um lanche para qualquer 
hora, que custa menos de US$ 1. 

Aromática,  a  cozinha  local  
usa condimentos como molho 
de  peixe,  chilli  doce,  nuóc  
cham,  coentro  e  limão  para  
criar molhos ao mesmo tempo 
picantes  e  adocicados.  Neles,  
mergulham-se rolinhos de pa-
pel de arroz no vapor com cama-
rão e vegetais (goi cuon), cesti-
nhas crocantes com carne de ca-
ranguejo desfiada ou os irresistí
veis crispy duck rolls – charutos 

formados por finos filamentos 
de massa, recheados de pato e 
fritos, que derretem na boca. 

Se você aprendeu no Bom Re-
tiro paulistano a gostar de phô, 
aquela sopa quase hospitalar de 
macarrão  de  arroz  com  broto  
de feijão, ervas e fatias de fran-
go  ou  carne,  pode  até  achar  
quem  prepare  uma  igual  em  
Hoi An, mas ela é típica de Ha-
nói.  Aqui,  será  bem  mais  fácil  
encontrar  noodles  servidos  
com barriga de porco frita e le-
gumes, sobre um caldo viscoso 
de porco e coroados por salgadi-
nhos  de  arroz  que  lembram  
mandiopãs. A descrição apete-
ceu? Basta pedir um cao lau.

Mas se nada do que você leu 
nos parágrafos anteriores abriu 
seu  apetite,  não  se  preocupe.  
Nos cardápios da cidade antiga, 
dá para pescar opções mais pala-
táveis ao gosto ocidental, desde 
um básico filé com fritas até tra-
duções bem livres de espaguete 
à carbonara. Elas podem ser um 

socorro providencial para os pa-
ladares  menos  aventureiros,  
mas  custarão  mais  caro e  não 
renderão  experiências  gastro-
nômicas arrebatadoras.

Uma caminhada pela rua da 
orla do rio (Bach Dang) e pela 
paralela  Nguyen  Thai  Hoc  vai  
revelando uma sucessão de res-
taurantes  simpáticos,  alguns  
com mesas em varandas ou pá
tios ao ar livre. Mas não perca a 
hora: às 22 horas, as cozinhas já 
estão encerrando o expediente. 

Depois do jantar, faça a diges-
tão atravessando a ponte para 
An Hoi e flanando pelo merca-
do noturno, com barracas que 
vendem luminárias de seda. 

Por ali, carrinhos de rua e res-
taurantes simples vendem pra-
tos  de  US$  1  a  US$  2  para  os  
nativos. Arrisque um com ga (ar-
roz cozido em caldo de frango, 
ervas, pedaços de frango e ge-
leia de pimenta), se quiser ter 
uma amostra da comida do dia a 
dia vietnamita. / THIAGO LASCO

Hotéis

Culinária do país é uma inspirada 
profusão de temperos e aromas

Petisco. 

Rolinhos 
crocantes 
de pato 
servidos 
pelo The 
Little Menu 
derretem 
na boca
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