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ou Escaneie com sua câmera 
para votar nos pratos!

LIVES COM ARTISTAS LOCAIS +

DeliverY Grátis*

Vote no melhor 
petisco de Extrema! 

Acesse o site:

e escolha o campeão!
festivaldebotecoextrema.com



O Festival de Boteco de Extrema, que tem o 
tradicional concurso entre bares lança a versão 

totalmente DELIVERY.
 

A 11 o edição reúne os melhores e mais charmosos 
bares e restaurantes da cidade. O Festival de 

Boteco vai entregar, no conforto do seu lar, petiscos 
inéditos com ingredientes mineiros. Em homenagem 

aos 300 anos de Minas, teremos tira-gostos 
inusitados e deliciosos que você só encontra no 

Festival.
 

Peça seu petisco dos bares e restaurantes 
participantes, entre os dias 10 de agosto e 17 de 

setembro e vote no melhor tira-gosto de Extrema! 
Receba seu pedido em casa com o UAI RANGO e 

saboreie curtindo nossas lives que estão cheias de 
música boa!

*Q
ua

nt
ida

de
s l

im
ita

da
s d

ivu
lga

da
s p

ela
 or

ga
niz

aç
ão

 du
ra

nt
e o

 ev
en

to.

Vote no melhor 
petisco de Extrema! 



Quentinhas’s Nega

Carne de Sol com Macaxeira
Ingredientes > Carne de sol artesanal, mandioca, cebola, alho e 
pimenta biquinho.

R$25
 serve até 3 pessoas 

História do petisco > A história do tira-gosto vem de lembranças da 
infância dos proprietários... Quando sua família chegou em Extrema, do 
Nordeste de Minas, sua mãe não conseguia encontrar a carne de sol que 
tanto adorava na região. Com isso, passou a produzir uma deliciosa carne 
de sol artesanal, servida no tira-gosto desse evento, com macaxeira frita, 
outro tradicional e saboroso ingrediente nordestino.

Chef:  Taine Calixto 

Quinta a sábado: 19h às 23h30 - Domingo: 16h às 20h   Contato: 35 99228-9612



Coronel - O Botequim Gourmet

Delícias da Mantiqueira R$36
 serve até 3 pessoas 

Chef:  Wagner Borges

Terça a sábado: 11h às 23h30 - Domingo: 16h às 23h30  Contato: 35 98432-1575

História do petisco > Quatro vezes campeão do Festival de Boteco, o 
Coronel Botequim Gourmet trouxe para a edição de 2020 as trutas frescas 
e defumadas para homenagear os 300 anos de Minas e, em especial, 
a Mantiqueira. O petisco promete surpreender e agradar a todos os 
paladares com esse peixe delicado e super saboroso.

Ingredientes > Filé de truta fresca empanada super crocante, tempero 
especial da casa, molho de iogurte com truta defumada.



Primeiro Gole Bar Rural

Coxinhoca BBQ e de queijo
Ingredientes > Coxinha com massa de mandioca com recheio de 
costela BBQ e de queijo com ervas.

R$20
 serve até 4 pessoas 

História do petisco > A coxinha faz parte da história do Primeiro 
Gole Bar Rural, um estabelecimento familiar aberto pelos pais de Tista 
Queiroga, que deu continuidade a essa longa trajetória. A coxinha 
especial, adorada por todos, feita pela senhora Maria do Carmo, ganhou 
nova interpretação: recheio com o prato carro chefe da casa, a costela 
suína barbecue, envolta em massa de mandioca.

Chef:  Tista Queiroga

Sexta e sábado: 18h às 23h30 
Delivery - Quinta a domingo: 18h às 02h Contato: 35 99817-5318



Sideral Pizzas

 Pasticcino di Ricotta R$30
 serve até 3 pessoas 

Chef:  Luiz Morbidelli

História do petisco > A gastronomia mineira é forte e presente. E 
Extrema, como porta de entrada do Estado, produz localmente vários desses 
produtos característicos da belíssima Serra da Mantiqueira. Esse petisco 
traduz essa riqueza e homenagem nos seus deliciosos ingredientes: queijo 
canastra, ricotta, carne de pernil,  pimenta dedo de moça e barbecue de 
goiabada com cachaça!

Ingredientes > Massa de ricota, recheio de pernil cremoso com queijo 
canastra. Acompanha barbecue de goiabada e maionese de pimenta dedo de 
moça.

Quarta a domingo: 18h às 23h30   Contato: 35 99977-0151



Guloso’s Burguer

Triângulo Mineiro 
Ingredientes > Frango, lombo e mix de queijo prato, muçarela, 
gorgonzola empanados, molho de mostarda com mel e azeite.

R$29
 serve até 4 pessoas 

História do petisco > Minas são muitas... E seus ingredientes e 
sabores também! O Triângulo Mineiro é uma homenagem a essa profusão 
de gostos da nossa gastronomia. E quando se fala em Minas o que vem 
em mente no primeiro momento? Nosso famoso queijo, que no petisco vem 
muito bem acompanhado da carne de porco e de frango, também muito 
tradicionais.

Chef:  Wellington 
Andrezza Figueiredo 

Segunda a sábado: 19h às 23h30 - Domingo: 18h às 23h30  Contato:  35 99200-1891



Japa Pizza e Batata

Cogumelos do Salto R$26
 serve até 2 pessoas 

Chef:  Maycon David Yamaguti

História do petisco > São as pessoas que constroem a história. 
Partindo dessa ideia central, esse petisco foi construído para valorizar os 
produtores de Extrema, que há muito contribuem para a gastronomia dessa 
cidade da Mantiqueira. A localidade do shimeji produzido no município dá 
nome ao petisco e combina perfeitamente com os queijos tão tradicionais em 
Minas e os demais ingredientes. É uma fusão de sabores que desmancha na 
boca e traz para o paladar a história alimentar da nossa cidade.

Ingredientes > Batata recheada com shimeji e frango, catupiry, alho 
poró, muçarela e parmesão. Acompanha tomate seco com rúcula.

Segunda a sábado: 19h às 23h30 - Domingo: 18h às 23h30  Contato:  35 99200-1891 Terça a domingo: 18h às 23h  Contatos: 35 98417-8533 / 35 99170-2661



Butequeria Mineira 

Cupim de Cana
Ingredientes > Cupim ao molho madeira com cogumelos Paris. Acompanha 
mandioca frita na manteiga de garrafa e geleia de pimenta com melaço de cana.

R$25
 serve até 2 pessoas 

História do petisco > Quando houve o declínio do ouro em Minas, o 
Gado foi um dos principais responsáveis pela continuidade do desenvolvimento 
do Estado. Assim, o cupim, uma carne super saborosa, e a mandioca usada 
como alimento para os bandeirantes, foram fundamentais para a cultura 
alimentar de Minas. A manteiga, presente no petisco, é também um produto 
derivado do gado. A cachaça ainda remete ao alambique. O tira-gosto é um 
verdadeiro passeio pela história de Minas.

Chef:  Walney Carret

Quarta a sábado: 18h às 22h30  Contato:  35 98404-7227 



Savana Padaria & Choperia

Bolinho de Tropeiro Savana R$25
 serve até 3 pessoas 

Chef:  Danilo Borges

História do petisco > Os tropeiros foram responsáveis pelo 
comércio entre cidades do século XVII até o início do século XX. Nesses 
longos trajetos se alimentavam da comida seca, como o feijão sem molho, 
o toucinho... Essa tradição ganhou a nossa mesa com o tradicional 
tropeiro, que conta com uma deliciosa releitura em forma de petisco.

Ingredientes > Massa à base de feijão tropeiro mineiro, recheada com 
pedacinhos de linguiça e couve refogada.

Segunda a segunda: 06h às 22h20 Contato: 35 3435-1044



El Chicano - Comida Mexicana

Joias de Minas
Ingredientes > Tortilhas de milho e massa fresca recheada com 
tutu mineiro (feijão, bacon, linguiça, pimenta dedo de moça, alho, 
cebola, cebolinha, salsinha e cachaça). Pirão de farinha de mandioca, 
acompanhando torresmo, ovo e couve crispy, decorado com pipitas de 
arroz com açafrão.

R$35
 serve até 3 pessoas 

História do petisco > Desde as raízes mineiras, o feijão, o angu e a 
couve fazem parte do verdadeiro prato mineiro. Esses ingredientes mais que 
saborosos foram incorporados à rica comida mexicana em um tira-gosto 
incrível! E o toque final do arroz e do açafrão representam a riqueza do 
ouro de Minas!

Chef:  Márcio André

Quarta a domingo: 19h às 23h Contato:  35 99984-2834



Restaurante Cantinho dos Quitutes

Da Costelinha ao Croquete R$40
 serve até 3 pessoas 

Chef:  Vera Zanolli

História do petisco > As carnes mineiras são famosas em todo o 
Brasil. Esse petisco leva a deliciosa carne de costelinha, dando destaque 
a essa comida e ao seu modo de fazer. E o croquete com anel de cebola 
valorizam o próprio boteco, tão apreciado em Minas Gerais!

Ingredientes > Costelinha marinada no vinho branco. Acompanha 
croquete à moda, anéis de cebola e chutney de cebola.

WhatsAppSegunda a sexta: 11h às 15h  - Sábado: 12h às 16h
Quinta, sexta e sábado: 19h às 22h30 Contato: 35 99994-1757



Tulha da Serra
Restaurante e Petiscaria

Pastel de Milho Dona Nezina

Ingredientes > Pastel de farinha de milho com três recheios: carne 
moída com batata, queijo e banana com canela. Acompanha molho especial.

R$20
 serve até 2 pessoas 

História do petisco > Esse petisco é feito com uma receita especial, 
passada por gerações em sua família. Tudo começou quando Dona Nezina, 
que teve 13 filhos, todos na zona rural, fazia as próprias quitandas por estar 
distante da cidade. Com todos os ingredientes produzidos em Minas e de 
agricultura familiar, esse tira-gosto saboroso da tradicional gastronomia da 
nossa terra vai encantar a todos.

Segunda, terça e domingo: 11h às 15h 
Quarta a sábado: 11h às 15h e 18h às 22h Contato:  3435-3455 / 35 99911-3455

Chef:  Lourdes Brandão



Siri Cascudo
Restaurante e Hambúrgueria

Frango empanado com corn 
flakes e molho de alho e picante

R$16
 serve até 2 pessoas 

Chef:  Cláudia e Edward

História do petisco > A cultura alimentar mineira pode ser dividida 
entre a cozinha molhada, aquela do quintal, e a cozinha seca, que vem dos 
tropeiros. E, nesse contexto, o frango sempre esteve muito presente nos nossos 
pratos. Por isso, nesse petisco, o frango é o ingrediente principal!

Ingredientes > Frango com alho, vinagre, açafrão e tempero baiano, 
empanado com trigo, farinha de milho e corn flakes. 
Acompanha pães de alho.

Domingo a quinta: 10h às 22h - Sexta: 10h às 18h Contato: 35 99994-1757



Di Caffe

 Bolinho de Vaca Atolada com molho de 
pimenta e molho Di Caffe

Ingredientes > Bolinho de massa de mandioca,  recheio de acém com 
alho, cebola, pimenta cominho e coentro. Acompanha molho de pimenta e 
molho Di Caffe.

R$25
 serve até 3 pessoas 

História do petisco > O Di Caffe já é reconhecido pela sua deliciosa 
vaca atolada. Quando soube que o tema seriam os 300 anos de Minas, Cris 
não pensou duas vezes: transformou em um delicioso bolinho o seu tradicional 
prato da casa. A finíssima massa de mandioca remete a esse ingrediente 
caracteristicamente mineiro, que envolve o recheio que representa muito a 
gastronomia do nosso Estado. O toque final fica por conta do molho especial de 
café, que tão bem simboliza a Mantiqueira e leva o nome do estabelecimento.

Chef:  Cris Costa

Segunda a sexta: 8h30 às 17h30 - Sábado: 12h às 15h  Contato:  35 99818-7473



Yoshimitsu Foods

Empanado de Lombo R$25,90
 serve até 2 pessoas 

Chef:  Daniele Hashimoto

História do petisco > Minas e Japão são culturas irmãs. A 
história da imigração japonesa no Brasil demonstra esse acolhimento e o 
respeito entre esses povos. Esse petisco é uma ode a essa mistura, de duas 
gastronomias tão presentes e saborosas, com o uso dos ingredientes da 
culinária mineira e da comida japonesa. Uma combinação perfeita!

Ingredientes > Lombo marinado na cachaça, mel e molho de ostra, 
empanado com panko. Gyoza de carne suína com repolho e shitake, com 
especiarias japonesas.

Terça a domingo: 18h às 23h   Contato: 35 98821-2722



Quattrô Bisttrô

Bolinho UAIrancini
Ingredientes > Bolinho de risoto com queijo minas e parmesão, 
recheado de  carne moída ao tempero mineiro (cebola, alho, ervas finas, 
pimenta biquinho) e  empanado com parmesão fresco. Acompanha molho 
de vinagrete da casa.

R$25
 serve até 2 pessoas 

História do petisco > Nosso petisco representa Minas em uma 
combinação especial de sabores! A inspiração começou com o queijo, principal 
ingrediente de Minas, e a base, com o tradicional tempero mineiro de alho, 
cebola e sal.  E essa homenagem é tão farta como a mesa mineira: os queijos 
estão presentes no bolinho de risoto e no delicioso empanado com parmesão.

Chef:  Cah Oliveira
e Carlinha

Segunda a sexta: 18h às 23h
Sábado e domingo: 11h às 23h Contato:  35 99920-2091



Tapiocaria Extrema Gourmet

De Braços Abertos  R$28
 serve até 3 pessoas 

Chef:  Fátima Ribeiro

História do petisco > Minas 300 anos acolhendo pessoas e sabores de 
braços abertos. Esse petisco foi elaborado  a partir da goma de tapioca e de pratos 
tradicionais em Minas Gerais como: vaca atolada, pernil e o frango, apreciados por 
várias pessoas de outros Estados e Países. Nos dadinhos de tapioca, ao invés do queijo 
coalho, temos o queijo meia cura, tão presente na cultura mineira. É o conforto da 
comida mineira em um tira-gosto único, que conta com vários ingredientes presentes 
na história da nossa gastronomia.

Ingredientes > 1. Dadinhos de tapioca com queijo meia cura e bacon, acompanha 
molho picante à base de rapadura e cachaça de alambique. 2. Mini tapioca rendada 
recheada de frango com defumação artesanal e purê de maçã levemente picante. 3. 
Mini tapioca de cuscuz recheada com vaca atolada 4. Mini tapioca de couve recheada 
com pernil desfiado, cebola caramelizada e molho agridoce.

Segunda a sábado: 11h às 22h - Domingo: 11h às 18h      Contato: 35 98801-3241



Edu Espetinhos

ChoriUAI
Ingredientes > Baguete, queijo Minas, linguiça, vinagrete picante e 
cebola roxa caramelizada.

R$30
 serve até 4 pessoas 

História do petisco > Choripán! Esse prato de origem Argentina 
foi quem nos deu a inspiração necessária para criar nosso petisco! Como 
esse ano o Tema é 300 anos de Minas Gerais, nada melhor do que dar 
uma mineirada nele, então uai, o Batizamos de ChoriUAI.  Esse ano o Edu 
espetinhos vai com tudo, em parceria com a Burgermig hamburgueria, 
juntando nossa qualidade, ambiente e amizade dos Chefes Diego Edu e 
José Agenor! Vamos experimentar pessoarrrr!

Chef:  Diego Edu eJosé Agenor 

Sexta a domingo e feriados: 18h às 23h30  Contato:  35 99706-7313



Sabor da Vida 
Restaurante de Culinária Natural

 Sabor da Terra R$25
 serve até 4 pessoas 

Chef:  Silvana Lopes

História do petisco > A união de duas receitas tradicionais do 
restaurante e um procedimento de aromatização fez surgir o nosso especial 
petisco em comemoração aos 300 anos de Minas. Ele tem como base o feijão 
preto enriquecido com ora-pro-nóbis e o toque especial da cachaça mineira, 
todos ingredientes muito utilizados na nossa região. O Sabor da Terra vem 
para manter a tradição de forma diferente e muito saborosa. 

Ingredientes > Bolinho de feijoada vegana, aromatizado com cachaça, 
enriquecido com ora-pro-nóbis e chips de raízes (cracker de linhaça e chips 
de mandioca, inhame e batata-doce desidratados). Acompanha vinagrete 
apimentado e patê de grão de bico germinado com cheiro verde.

Terça a sexta: 18h às 23h - Sábado: 15h às 23h  Contato: 35 99274-1122



Juninho Fast Food

Mineirin do Juninho 

Ingredientes >  Hamburguer de linguiça, queijo Minas, vinagrete, 
alface, maionese de azeitona e pão de hamburger.

R$12
 serve 1 pessoa

História do petisco > Homenageando os 300 anos de Minas 
usamos ingredientes tradicionais da nossa gastronomia. Um 
hambúrguer de linguiça e o queijo meia cura são uma combinação 
perfeita nesse petisco super saboroso. É Minas em uma mordida 
preenchendo nosso paladar!

Chef:  Juninho 

Quinta a domingo: 18h30 às 23h  Contato:  35 99163-3960
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