TRE BICCHIERI:

UM é pouco, DOIS é bom TRE é demais!

D

a união de três sócios – Cid Simão, Marcos
Freitas e Rodrigo Queiroz – nasceram três dos
melhores templos da gastronomia paulistana:
os restaurantes Tre Bicchieri e TRE e o bar Isola.
O Tre Bicchieri foi o primeiro. Localizado no Jardim
Paulista, quase na divisa com o Itaim, o restaurante abriu
suas portas em 2010 e, de cara, já conquistou uma grande
clientela com seu ambiente moderno, claro, elegante e
charmoso, onde são servidos pratos da culinária italiana
contemporânea, como o trofie com ragu di quaglie (massa
fresca com ragu de codorna e creme de abóbora ao perfume de
trufas), o polipo alla piastra (polvo grelhado com batata rosti e
espinafre baby dourado), o pici alla sporcellata (massa típica
toscana com ragu de linguiça da casa e cogumelos) e os tortelli
di pecorino (massa recheada com queijo pecorino e ricota,
envolvida em um molho de manteiga de trufas) – premiada como
a melhor massa de São Paulo pelo júri do caderno Paladar,
do jornal “O Estado de S. Paulo”.
A carta de vinhos é outra atração da casa, com cerca de
200 rótulos, sendo que mais da metade é oriunda da Itália,
como os Chiantis, os Brunellos, os Montepulcianos, e os
Supertoscanos. Eles ficam armazenados em uma bonita
adega com paredes de vidro, no meio do salão.
Em 2012, quando foi inaugurado o shopping JK
Iguatemi, surgiu o TRE, com atmosfera requintada e
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acesso direto ao Boulevard, onde ficam
suas mesas ao ar livre, protegidas por
ombrelones. A imponente fachada
chama a atenção, com uma parede
revestida com 800 taças produzidas
em Murano, na Itália. No menu,
maravilhas como o linguine alle
vongole e peperoncino (massa fresca
com molho de vôngoles e pimenta fresca),
o suculento lombata di manzo allo
zabaione salato (contra-filé grelhado,
com zabaione salgado e purê de batatas
trufado) ou ainda um sensacional
risotto al funghi i tonno (arroz
italiano com cogumelos, atum cru e
pimenta fresca).
Na entrada do TRE funciona o
bar Isola, com uma grande bancada
de mármore e paredes de madeira
revestidas com rótulos que criam
um clima nostálgico e resgatam o
romantismo de sofisticados bares
do passado. Na carta de drinques,
preparados pelo barman, destaque
para clássicos como o negroni e o
old fashioned e para coquetéis mais
autorais, como o 12 mile limit (rum,
conhaque, whiskey, xarope de romã e suco
de limão siciliano) e o wanted (gim,
limão siciliano, clara de ovos e vinho).
As imagens, no sentido horário: os sócios do TRE, Marcos,
Rodrigo e Cid; o arrojado design do salão do TRE projetado
pelo escritório Carbondale, do arquiteto americano Eric
Carlson; a sala reservada do Tre Bicchieri; o Isola Bar
resgatando a atmosfera dos clássicos bares de hotéis; o

Se a fome bater, não deixe de provar as lulinhas
fritas servidas com molho tártaro ou o delicioso
crocchette di bacalá alla “donna lila”, bolinho de
bacalhau preparado exatamente como a avó do
chef Rodrigo Queiroz fazia antigamente.

Trofie com Ragu de Codorna e o Tartare de Cordeiro do
menu do Tre Bicchieri

www.trebicchieri.com.br

TRE BICCHIERI

Rua Gen. Mena Barreto, 765
Jardim Paulista
11. 3885-4004
TRE E ISOLA

Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041
(Shopping JK Iguatemi, piso térreo)
Vila Olímpia
11. 3167-4004
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