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Montblanc Star Classique and Hugh Jackman

Crafted for New Heights 
Produzido artesanalmente na Suíça, o Star Classique Automatic, com sua fi na caixa de 8,9 mm de altura em 
ouro rosa 18K e o verso de sua caixa em formas ergonômicas é um excelente companheiro para quem 
procura um estilo clássico. Visite Montblanc.com

São Paulo: Cidade Jardim 11 3552 8000 | Oscar Freire 11 3068 8811 | Higienópolis 11 3662 2525 
Morumbi 11 5184 0775 | Ibirapuera 11 5096 1714 | Iguatemi 11 3032 4230

Rio De Janeiro: 21 3252 2744 | Brasília: 61 3361 3051 | Campinas: 19 3255 8922
Curitiba: Crystal 41 3322 8716 | Batel 41 3026 3150

837816 | AD | Ceremony | BR | Star Classique | Revista Pulso | 460 x 300 mm | pt - Brazilian | t 5, b 5, r 5, l 5 mm

537816_AD_Cerem_BR_StarClass_RevistaPuls_460x300_pt_coop.indd   Alle Seiten 19.08.14   11:45
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO E SECRETARIA DA CULTURA APRESENTAM

DIREÇÃO ARTÍSTICA: INÊS BOGÉA

ASSINATURAS TEMPORADA 2015

NO TEATRO SÉRGIO CARDOSO

5 PROGRAMAS 
6 ESTREIAS
12 COREOGRAFIAS

EM 2015:
dom quixote
indigo rose 
workwithinwork
estreia | obra contemporânea

Ateliê de coreógrafos brasileiros
Clébio Oliveira
Estreia | Obra À Definir

   ALÉM DAS COREOGRAFIAS DO REPERTÓRIO DA SPCD
   (PETITE MORT, SECHS TÄNZE, LA SYLPHIDE,  
   MAMIHLAPINATAPAI, GEN, BINGO!)

VENHA VER A SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA!

REALIZAÇÃOAPOIO

20
14

 I
 F

o
to

: C
la

ri
ss

a
 L

a
m

be
rt

GARANTA JÁ A SUA:
 

de 8 de dezembro de 2014 a 4 de maio de 2015 

assinatura | R$ 100 

no site 
ingressorapido.com.br/assinaturas/spcd

ou pelo telefone* 11. 3224-1383

*de segunda à sexta-feira das 10h às 19h

Artemis Bastos, Luiza Lopes, Roberta Bussoni, 
André Grippi e Nielson Souza em workwithinwork

APOIO INSTITUCIONAL
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Na cidade somos todos pedestres.

Os veículos da marca Lexus, comercializados no Brasil pela rede autorizada Lexus a partir de junho de 2012, possuem quatro anos de garantia sem limite de quilometragem  para uso particular Excluem-se da cobertura de garantia os itens de desgaste natural e de garantia diferenciada.         As revisões periódicas especificadas no manual do proprietário deverão ser efetuadas na rede autorizada Lexus para que a garantia  seja válida.  Consulte o livrete  de  garantia, o manual do proprietário  ou www.lexus.com.br para obter mais informações. Imagem meramente ilustrativa.
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CACÁ FERNANDES

Adeus ao ano velho  

O 
ano de 2014 passou – ainda bem, 
diriam alguns, e com razão pois foi 
um ano duro e difícil de engolir.  
A vontade de comemorar a chegada 
de um novo ano é ainda maior após 
um aninho modorrento como esse 
que enfrentamos. Por isso a S.A.X. 

Magazine resolveu comemorar e lançar esta edição 
especial de Réveillon.  
Dois mil anos antes da era cristã, ou seja, mais ou 
menos há quatro mil anos, os antigos babilônios 
já festejavam a entrada de um novo ciclo anual no 
início da primavera do hemisfério norte. Nessa época, 
era feita a plantação de novas safras, daí a noção de 
reinício, preservada e celebrada até hoje.  
A palavra francesa réveillon significa “acordar” e 
era usada no século 17 para designar jantares longos 
e chiques realizados durante o ano. Com o tempo, 
acabou popularizando-se como sinônimo da festa de 
passagem de ano.  
E como o DNA da S.A.X. Magazine é cada vez mais 
gourmet, trouxemos uma porção de dicas para o seu 
Réveillon. Deguste sem moderação!  
Boas Festas e Um Feliz e Próspero Ano Novo! •

e um  Feliz Ano Novo!
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Colar e bracelete, ambos acervo, 
casaco Calvin Klein, top Shoulder, 

calça Damyller e bota Uma

Ela com casquete Eduardo 
Laurino, brinco e anéis, 

ambos Hstern, braceletes 
Jana Favoreto, vesti-

do com bordados sobre 
vestido vazado, ambos 

Apartamento 03. Ele com 
mandíbula Felipe Fanaia e 

cueca Intimissimi

6 20 35 46
NESTA EDIÇÃO

EDITORIAL
Especial Réveillon

MODA
Frost Love

MODA
Absolutismo

TIME OFF VIAGEM
Phi Phi – Tailândia 

TIME OFF HOTEL
Hilton Hotel

TIME OFF GASTRONOMIA
Deck484

TIME OFF BEBIDAS
Vinhos e destilados

2
6

20

35
46

48
50

1

Especial
Réveillon
Moda 
White Fashion 

 

Viagem 
Phi Phi, um paraíso 
na Tailândia 
 

 + Dicas de Festas 
de Fim de Ano

 

Gastronomia  
Sugestões de bebidas 
para celebrar 
  

+ Banquete de Réveillon 
no Deck484 



Distribuidor Oficial: Fenícia do Brasil
www.feniciadobrasil.com.br



14

Rua Fidêncio Ramos, 223, conj. 31 – Vila Olímpia – 04551-010 – São Paulo / SP – Brasil
S.A.X. Magazine ©, registrada no Centro Brasileiro do ISSN - CBISSN Instituto Brasileiro de Informação em Ciência da Informação e Tecnologia - ISSN 19800800, 

é uma publicação periódica editada por Fenícia do Brasil Ltda. Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial sem autorização expressa dos editores.  
Artigos assinados são de responsabilidade de seus respectivos autores.

Armando Nasser
CEO

Robson La Ferrera
Direção Geral

EDITORIAL

Cacá Fernandes
Edição

Colaboraram nesta edição
Alexandre Dornellas, Carlos Cesário, Drielle Ormeleze, Fernando Haddad, Johnny Mazzilli,  
Lucas Menezes, Mauro Marcos, Ney Ayres, Piero D’Avila, Renne Castrucci, Rodrigo Gomes

ARTE 
 

Camilla Schahin
Projeto Editorial e Gráfico

Eurico Kenji Sakamoto
Edição de Arte e Revisão

PUBLICIDADE

Celso Ideriha
Direção Comercial

Gerência Comercial
Vitor Matarezio  11 99258 2309

Representação Comercial RJ
Jane Morgan  21 9989 5970

Representação Comercial SP
Guilherme Monteiro  11 99965 0939

Anuncie 
comercial@saxmagazine.com  |  vitor@saxmagazine.com

Projetos Especiais
k2@k2mkt.com.br

ATENDIMENTO

Fale Conosco
contato@saxmagazine.com  |  +55 11 2361 9409

www.saxmagazine.com



15



16

Gargantilha com maxi colar, 
ambos Eleonora Hsiung e 

blusa Vitor Zerbinato



17

Gargantilha com maxi colar, 
ambos Eleonora Hsiung e 

blusa Vitor Zerbinato
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Ela usa brinco Pri Schiavinato, anéis 
em ouro branco com cristais e

diamantes, Hstern e anéis Belatrix, 
bracelete Riachuelo com correntes 

dupla Lool e demais
braceletes, todos Jana Favoreto, 

vestido e sapato, ambos Apartamento 
03 com calcinha Basico. Ele corrente 

com cristal Belatrix e calça Zapalla 
sob casaco Apartamento 03
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Ela com casquete Eduardo 
Laurino, brinco e anéis em 
ouro branco com cristais e 
diamantes, ambos Hstern, 
colar Riachuelo, saia lápis 

Barbara Bela sobre vestido 
vazado Apartamento 03 com 

cinto e clutch, ambos Isla 
e scarpin Miezko. Ele com 
mandíbula Felipe Fanaia e 

calça Pierre Cardin
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Ela de vizeira com plumas usada 
como gola Eduardo Laurino, brinco 
e anéis em ouro branco com cristais 
e diamantes, ambos Hstern, vestido 
Apartamento 03 e calcinha Basico
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Clutch Isla, corrente 
com cristal Belatrix e 

cueca Intimissimi
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Tiara Gloss, brinco e anéis em ouro 
branco com cristais e diamantes, 
ambos Hstern, bracelete Belatrix, 
vestido Apartamento 03 e meia 
arrastão Thais Gusmão
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Brinco e anéis em ouro 
branco com cristais e 

diamantes, ambos Hstern, 
demais anéis, todos Bela-
trix, casaco vazado sobre 
vestido de strass, ambos 

Apartamento 03
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Ela usa brinco Pri Schiavinato, 
anéis em ouro branco com cristais e
diamantes, Hstern e anéis Belatrix, 
bracelete Riachuelo com correntes 

dupla Lool e demais
braceletes, todos Jana Favoreto, 
vestido usado sobre os ombros e 
sapato, ambos Apartamento 03. 

Ele corrente com cristal Belatrix e 
calça Zapalla sob casaco

Apartamento 03
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Ela com casquete Eduardo 
Laurino, brinco e anéis, 

ambos Hstern, braceletes 
Jana Favoreto, vesti-

do com bordados sobre 
vestido vazado, ambos 

Apartamento 03. Ele com 
mandíbula Felipe Fanaia e 

cueca Intimissimi
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Vizeira com plumas 
usada como gola
Eduardo Laurino, 
brinco e anéis em ouro 
branco com cristais 
e diamantes, ambos 
Hstern, vestido e sapato, 
ambos Apartamento 03 
e calcinha Basico

Beleza Mauro Marcos
Assistente de produção Drielle Ormeleze

Modelos Mariângela Nethson por L’equipe e Danilo Fonseca por Way
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Vanessa Schreiber usa colar como coroa 
e brinco em ouro branco com cristais e 
diamantes, ambos Hstern
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Brinco stars em ouro branco e 
diamantes Hstern, gargantilha 

e clutch, ambos acervo, anéis 
Belatrix, blusa Scala sobre body 

American Apparel
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Colar acervo, anéis Belatrix, 
calça e jaqueta, ambos Allstar 

sobre segunda pele usada como 
tomara que caia Trifil
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Colar acervo, casaco sobre o ombro 
Calvin Klein, segunda pele Trifil e 

máscara metálica Allstar
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Colar e bracelete, ambos acervo, 
casaco Calvin Klein, top Shoulder, 

calça Damyller e bota Uma
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Brinco em ouro branco
com pedras da lua e 

diamantes Hstern, anel 
pulseira acervo, colete 

Coca-Cola Jeans sobre 
segunda pele Trifil
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Gargantilha e anel pulseira, ambos 
acervo, segunda pele Trifil com 

saia Uma sobre calça Allstar
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Anel pulseira Belatrix, sutiã 
Intimissimi com calça Allstar
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Beleza Fernando Haddad por Amuse-ment com produtos 
Maybeline e Schwarzkopf
Modelo Vanessa Schreiber por Way
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Paraíso tropical na Tailândia

Phi Phi

Um arquipélago fantástico, formado por enormes 
rochedos emergindo abruptamente do oceano, 
praias paradisíacas de areia branca e águas de um 
impressionante verde esmeralda, habitadas por 
uma exótica fauna marinha.

T E X T O  E  F O T O S   J O H N N Y  M A Z Z I L L I
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Um dos mais encantadores 
países asiáticos, com um povo 
gentil e carismático, praias 
paradisíacas, atmosfera mística 

e religiosa e florestas tropicais habitadas 
por tigres, elefantes e macacos. Assim é 
a Tailândia, um país que durante toda 
sua existência conseguiu manter-se livre 
de dominações e preservou como poucos 
sua cultura e tradições.  
Após uns dias de calor excruciante na 
capital Bangkok, onde me dediquei a 
aprender um pouco sobre a culinária 
tailandesa, viajei ao norte do país, 
onde visitei tribos de diferentes etnias, 
em meio a florestas luxuriantes, 
tranquilos templos budistas e mercados 
multicoloridos. Voltei a Bangkok apenas 
para pegar o voo para o meu destino 
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principal nessa viagem, a efervescente 
cidade costeira de Phuket, no sul do país.  
O cenário mudou completamente. 
Enquanto no norte predominam 
paisagens montanhosas, plantações de 
arroz, florestas com tigres selvagens 
e elefantes, comunidades camponesas 
e povos nativos, na península malaia 
a dinâmica é cosmopolita e urbana, 
multicultural, com praias paradisíacas e 
trânsito sempre caótico e infernal. Phuket 
é um famoso e escaldante balneário. 
Visitei comunidades de pescadores, 
aproveitei o mar e curti um pouco da 
noite e da pujante gastronomia thai, com 
seus pescados e frutos do mar enormes.  
Em Patong, uma das áreas mais 
movimentadas de Phuket, a vida 
noturna é agitadíssima e vai sempre 

Algo de Magritte na paisagem
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até de manhã. Enquanto o comércio 
local abre as portas, os últimos turistas 
ainda regressam a seus hotéis. Troca-se 
fácil parte do dia pela noite. O calor é 
sufocante, onipresente. São quase diárias 
as pancadas de chuva que duram poucos 
minutos e dão lugar a um sol ainda mais 
ardente. Enquanto na capital Bangkok 
o calor é um incômodo incessante, em 
Phuket a umidade e o vento dão uma 
trégua ao desconforto. 
No terceiro dia, fui às inacreditáveis 
ilhas Phi Phi, um passeio maravilhoso. 
As ilhas estão a uns 40 minutos de barco 
de Phuket, e são visitadas anualmente 
por centenas de milhares de viajantes.  
Phi Phi é uma reserva natural em um 
cenário imponente, de aspecto selvagem e 
grandioso. O melhor jeito de conhecer Phi 
Phi é alugar um barco com mais algumas 
pessoas – e quase sempre há gente 
disponível para esse tipo de arranjo, e 
ir passar o dia lá. Ou procurar empresas 
que fazem esse serviço regularmente, e 
há muitas. Fica no arquipélago de Phi 
Phi uma das praias mais famosas da 
Tailândia, Maya Beach, e Maya Bay, a 
baía onde foram rodadas partes do filme 



49

A Praia, com Leonardo DiCaprio. Mas 
antes de A Praia, outro filme famoso de 
James Bond foi rodado lá: “007 contra 
o Homem com a Pistola de Ouro”. Foi 
esse filme que “apresentou” a Tailândia 
ao mundo, particularmente o sul do país. 
O filme foi gravado em uma das ilhas 
da região, que servia de esconderijo 
ao vilão. O local ficou tão famoso que 
passou a ser chamado de “Ilha de James 
Bond”. Após o grande sucesso de A Praia, 
Phi Phi passou a receber um número 
crescente de turistas, que hoje atinge, em 
certas épocas do ano, números críticos, 
incompatíveis com o ecossistema da 
região. Phi Phi é um parque natural, 
mas barcos abarrotados de chineses 
desembarcam freneticamente nas praias. 
O número de pessoas simultaneamente 
em algumas praias é, às vezes, 
desconcertante. A capital chinesa está a 
apenas cinco horas de voo de Phuket. 
Para os que esperam um contato ainda 
mais intenso com a natureza exuberante 
das ilhas, Phi-Le Bay é o local perfeito, 
excelente para mergulhar com cilindros 
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ou apenas snorkeling, com milhares 
de peixes multicoloridos. Phi Phi é, 
ainda por cima, um destino eclético, 
onde convivem casais em lua de mel, 
mochileiros e famílias, que se hospedam 
nos luxuosos resorts com praias 
particulares ou em hotéis mais modestos. 
A melhor época para visitar o sul da 
Tailândia é de outubro a maio, quando o 
calor é menos inclemente e chove menos. 
Visitar Phi Phi é daquelas viagens que 
não saem da memória. 
Próximo a Phuket está Krabi, outra 
região de geografia semelhante, mas com 
uma diferença fundamental que faz de 
Krabi menos procurado por turistas: Em 
Phuket as águas são cristalinas e a areia 
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Legenda para o Johnny  Mazzilli 

é branquíssima, enquanto Krabi é uma 
região de mangues, com a água marron 
e a zona costeira tomada por vegetação 
característica de manguezais, e apenas 
pequenas praias ocasionais de areia 
acinzentada. 
No dia 26 de dezembro de 2004, quando 
o país se preparava para celebrar o 
ano novo, nada parecia errado. Mas a 
centenas de quilômetros dali, no litoral 
de Sumatra, na Indonésia, 30 km abaixo 
da linha da água do Oceano Índico, 
um terremoto atingiu impressionantes 
9,3 graus na escala Richter e mudou a 
história. O abalo provocou um enorme 
movimento no leito do oceano, que 
por sua vez causou o deslocamento de 
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um volume inimaginável de água – um 
tsunami. Em segundos, a massa de água 
deslocada se converteu em uma sucessão 
de ondas, que, partindo do epicentro 
do terremoto, se dispersou em todas 
as direções, movendo-se a centenas de 
quilômetros por hora e incorporando, 
no caminho, mais volume e poder 
destrutivo. As ondas atingiram 14 
países, inclusive o litoral da Tailândia, 
onde aproximadamente 11 mil pessoas 
não resistiram. “Algumas comunidades 
pesqueiras isoladas foram varridas do 
mapa com tal violência que ficou difícil 
precisar sua posição geográfica original”, 
contou o pescador Sunan Ratana. “Até 
mesmo os alicerces das palafitas foram 
arrancados e levados pela força das 
águas. Centenas de habitantes de vilas 
isoladas jamais foram encontrados”, 
completou ele. 
Dez anos após a catástrofe, não há 
mais vestígios visíveis. A guia turística 
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Tassanee Norma, fluente em quatro 
idiomas – inclusive o português, 
aprendido em Portugal –, passou 
por maus momentos. “Vi meu país 
ser engolfado por uma catástrofe 
descomunal, perdi amigos e colegas, 
mas após o choque, deixei o sofrimento 
de lado, arregacei as mangas e fiz o que 
pude para ajudar”, conta ela. Tassanee 
encarna o espírito do povo tailandês: ama 
o rei, celebra a identidade tai, reverencia 
seu país e cultiva o budismo. 
Como resultado da catástrofe, as cidades 
costeiras e todas as ilhas de Phi Phi 
ganharam um sistema de sinalização e 
de rotas de escape. Em alguns pontos do 
fundo do oceano, equipamentos de registro 
sísmico foram instalados, conectados 
a um sistema que detecta até mesmo 
pequenas alterações. Em Phuket, ruas 
específicas foram alargadas para facilitar 
o escoamento em situações de emergência. 
Escolas e empresas realizam treinamentos e 
simulações periódicas, testando a eficiência 
do sistema e das vias de evacuação.  
Alegres e positivos, os tailandeses 
referem-se ao evento traumático com 
serenidade e resignação. Nos hotéis, há 
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Info & By Yourself

Apoio
Tourism Authority of Thailand – www.turismodatailândia.com

Quem Leva 
Turkish Airlines – www.turkishairlines.com

Onde Ficar 
Regent Phuket Cape Panwa – www.regenthotels.com/en/phuket 

Onde Comer 
Blue Elephant Phuket – www.blueelephant.com/phuket

alertas espalhados orientando o que fazer 
em caso de terremoto, tsunami, furacão 
ou incêndio. É impossível bater os olhos 
nesses alertas sem olhar pros lados e 
dar uma marota engolida em seco. Mas 
os visitantes parecem não se importar, 
ou preferem não lembrar o ocorrido, ou 
ainda avaliam como muito improváveis 
as chances de repetição. 
Phuket é um destino perfeito para as 
celebrações de réveillon. A cada ano 
aumenta o número de turistas que procuram 
suas praias e ilhas paradisíacas. E o povo 
tailandês segue de bem com a vida, com sua 
característica alegria e fé inabalável. •
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Réveillon
Hilton Hotel oferece final de ano 
gastronômico em São Paulo

Para quem ficar em São Paulo boa uma 
dica e a  virada do ano no Canvas Bar & 
Restaurante terá um cardápio especial  de 

quatro tempos ,amuse bouche e bebidas que 
incluem vinho tinto e  
branco importados, bebidas não alcoólicas e 
opções de espumante nacional ou Veuve Clicquot. 
Já no Espaço de Eventos Morumbi, o buffet é 
regado a espumante e bebidas premium oferece 
deliciosos pratos principais, como robalo ao vapor 
com crème de Champagne e Caviar, estação de 
frutos do mar, risoto feitos na hora. 
Haverá, também uma estação de macarrons para 
adoçar a espera do ano novo, acompanhado 
música ao vivo e uma animada pista de dança. 
Para começar o ano com o pé direito, o hotel 
tem o brunch especial do Canvas, no dia 1º de 
janeiro, que oferece estação japonesa com sushi e 
sashimi, ostras, ostras frescas, e grande variedade 
de saladas, entradas, pratos quentes e buffet de 
sobremesas com estação de crepes. Para brindar o 
ano novo haverá espumante, vinhos importados e 
bebidas não alcoólicas à vontade e música ao vivo 
garantindo a animação. •

HILTON SÃO PAULO MORUMBI 
hiltonmorumbi.com.br/fimdeano

CEIA DE ANO NOVO NO ESPAÇO DE EVENTOS MORUMBI  
(31 de dezembro, das 20h30 às 2h) 
R$ 650,00 por adulto (com bebidas alcoólicas) 
R$ 325 por criança de 6 a 11 anos | Crianças de 0 a 5 anos não pagam. 
 
CEIA DE ANO NOVO NO ESPAÇO DE EVENTOS MORUMBI + 
HOSPEDAGEM 
A partir de R$ 1.779,00 (hospedagem em apartamento Deluxe + ceia 
com bebidas inclusas para duas pessoas + acesso ao LivingWell Health 
Club + estacionamento) 
 
CEIA DE ANO NOVO NO CANVAS BAR & RESTAURANTE  
(31 de dezembro, das 20h30 às 1h) 
R$ 700,00 por adulto (com espumante nacional, vinho tinto e branco 
importados e bebidas não alcoólicas) 
R$ 950,00 por adulto (com Veuve Clicquot, vinho tinto e branco  
importados e bebidas não alcoólicas)  
R$ 250,00 por criança de 6 a 11 anos | Crianças até 5 anos não pagam 
 
CEIA DE ANO NOVO NO CANVAS BAR & RESTAURANTE + 
HOSPEDAGEM 
A partir de R$ 1.879,00 (hospedagem com café da manhã em 
apartamento Deluxe para duas pessoas + ceia no restaurante Canvas 
com espumante nacional + acesso ao LivingWell Health Club + 
estacionamento) 
A partir de R$ 2.389,00 (hospedagem com café da manhã em 
apartamento Deluxe  para duas pessoas + ceia no restaurante 
Canvas com Veuve Clicquot + acesso ao LivingWell Health Club + 
estacionamento) 
 
BRUNCH DE ANO NOVO NO CANVAS BAR E RESTAURANTE  
(1º de janeiro, das 12h às 16h) 
R$ 195,00 por adulto  
(com espumante, vinhos importados, bebidas não alcoólicas) 
R$ 195,00 por adulto  
(com espumante, vinhos importados, bebidas não alcoólicas e 
estacionamento) 
R$ 97,50 por criança de 6 a 11 anos | Crianças até 5 anos não pagam.

trés chic
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ODeck484 atrai quem precisa de uma pausa, de uma 
comidinha divertida, de um bom drinque ou taça de 
vinho. O cardápio conta com tartar, canapés, tapas, 

grelhados, pratos da culinária francesa e buffet no almoço, 
durante a semana. 
Para harmonizar a experiência, possibilidades distintas: 
drinques clássicos, coquetéis saudáveis (como o de nabo 
com laranja, gengibre e wasabi) e os vinhos, que fazem 
parte da concepção do projeto e aparecem de formas 
distintas – em garrafas, em taças variadas (de branco, tinto, 
rosé e espumante), em drinques. 
O chef Eraldo Machado elaborou cardápios especiais para 
as datas. Para a ceia do dia 24 e almoço do dia 25, a casa 
traz Brandade de bacalhau com salada do campo, vinagrete 
de nozes, damasco seco, Peito de peru cozido em baixa 
temperatura, molho e confit de laranja, batata dauphinoise, 
aspargos verde e cenoura baby, e para finalizar, Bûche 

Festas de final de ano agitadas
Deck484 oferece cardápios especiais nas festas de Natal e Ano Novo
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Natalina, calda de tangerina e frutas do bosque, granité 
cachaça. O menu custa R$ 70,00 por pessoa na ceia e R$ 
70,00 por pessoa durante almoço.  
Na noite do dia 31, a casa traz uma seleção de tapas 
especiais a R$ 70,00 por pessoa, que inclui Canapé de 
carpaccio, parmesão e champignons, Canapé de salmão 
marinado com anetho, vinagrete de mel, Steak Tratar 
em canapé, Tartar de salmão chips de mandioquinha, 
Brusquetas de champignons, Creme carioca com farofa de 
bacon, Mini-hambúrguer de pato, confit de cebola e farofa 
de bacon, e Croque monsieur. Entre as opções de doces, 
Mini pâtisserie francesas.  
Os valores não incluem bebida. Valor da rolha é de R$ 

DECK484
Alameda Santos, 484 – Jardim Paulista 
São Paulo/SP  
[11] 3253 3553

Deliciosa varanda envidraçada  
com plantas, sofás com  

almofadões e mesas ao ar livre
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Château Roubine
Cru Classé Rosé 2012

Localizado no coração da Provence, o 
Château Roubine é um dos mais antigos 
Château da França, conhecido desde o sé-

culo XIV. Sua posição estratégica e sua beleza 
peculiar fez do Château Roubine um ponto vital 
de parada para quem passa pela região. Em 1953 
o ministério da agricultura francês nomeou seus 
vinhedos de Cru Classé, a partir daí seus vinhos 
puderam se utilizar dessa classificação. Sua 
composição e Cinsault, Grenache, Cabernet-Sau-
vignon ,Carignan, Tibouren, Syrah e Mourvèdre. 
Seus de frutas vermelhas frescas e notas florais 
de rosas. paladar o vinho possui corpo leve, 
com boa acidez e equilíbrio. Seu final de boca 
é intenso e persistente. Ótima pedida  para final 
de ano e verão , harmoniza-se bem com saladas 
tropicais, carnes brancas grelhadas, massas com 
molhos leves e cozinha oriental. • 
R$ 108,00 
World Wine 
www.worldwine.com.br
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Domaide Sorin
Terra Amada Côtes de Provence 2013

Este grande rosé é da região de Pro-
vença - Bassin du Beausset (França).
Sua composição é de 40% Grenache, 

15% Cinsault, 15% Mourvèdre, 10% Syrah, 
10% Carignan, 5%Rolle e 5% Ugni Blanc. 
Os vinhedos cultivados em linhas orgâ-
nicas, elaborados 50% com a técnica da 
pressurage direct, através da qual as uvas 
tintas são prensadas pneumaticamente 
sem maceração pelicular. Fermentação em 
tanques de inox a baixas temperaturas, seu 
amadurecimento é por 6 meses em barricas 
de inox. Mescla aromas de pêssego maduro 
e tangerina sobre impressões minerais. Na 
boca demonstra maturidade de fruta sem 
contudo perder instigante frescor. Delicioso 
final de prova. • 
R$ 85,00 
Decanter 
www.decanter.com.br
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Henriot
Champagne Brut Souverain

Um dos melhores e mais aclamados pro-
dutores de champagne de alta qualidade, 
a Maison Henriot foi fundada em 1808 

e com apenas alguns anos de existência, já era 
fornecedora oficial de algumas das principais 
cortes da Europa, como a austríaca. A Maison é 
conhecida por elaborar champagnes artesanais e 
refinados, de pequena produção, maturados por 
períodos muito mais longos do que os exigidos 
por lei. Seu excelente Brut Souverain é uma das 
mais finas cuvées não safradas de Champagne, 
tendo merecido 93 pontos da Wine Spectator, 
que admirou seu “estilo seco e sofisticado”. Uma 
boa  pedida  para um  Reveillon sofisticado. Sua 
composição 40% Chardonnay e 60% Pinot Noir, 
com aroma de frutas cítricas (abacaxi) no palato é 
refrescante, boa acidez e boa estrutura, com notas 
de menta amanteigado, bem gastrônomico. • 
US$ 147,50 
Vinci Importadora  
www.vinci.com.br

Moët & Chandon
So Bubbly

Seguindo a tradição anual da Maison  em 
brindar os grandes momentos com muito 
estilo principalmente no Reveillon  o cham-

panhe Moët & Chandon Impérial Brut 750 ml é 
apresentado em uma exclusiva sacola de presente, 
acompanhado por seis borbulhas douradas que 
podem ser utilizadas como gelo, mantendo sua 
Moët perfeita para os brindes mais especiais. • 
Moët & Chandon  
R$ 300,00 
SAC [11] 3062 8388 
moet@lvmh.com.br 
www.facebook.com/MoetBrasil
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Henriot

tenuta
degli dei

CAVALLI
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(Belvedere)Red
Por uma boa causa

Edição especial (Belvedere)Red que 
destina 50% do valor pago pelo pro-
duto para a (Red) em prol de cuida-

dos de pessoas com AIDS na África. 
Desde que (Belvedere)Red foi lançada em 
2011, soma com a arrecadação de fundos 
mais de 12 mil mulheres HIV positivo 
beneficiadas com acesso ao tratamento du-
rante a gravidez e período de amamenta-
ção, e aumento das possibilidades contra a 
transmissão do vírus da mãe para o bebê. • 
R$ 160,00 
Nas melhores delicatessens do país. 
www.facebook.com/belvederevodka

Glenmorangie
Quinta Ruban

Glenmorangie Quinta Ruban é um single 
malte de textura aveludada, que descansa 
em barris de vinho do Porto, em quintas 

de Portugal. É um whisky “non chill filtered” 
(não filtrado a frio), sem alterações de sabor ou 
no corpo, com ABV de 46%. Suave, tem equilí-
brio entre sabores doces e secos, com notas de 
chocolate e menta. O sabor e o aroma dos in-
gredientes que compõem o single malte formam 
uma combinação perfeita. O delicioso sabor de 
chocolate e menta é combinado com o perfume 
de tangerinas cristalizadas, noz-moscada e geleia 
de limão-rosa. Uma verdadeira viagem às lem-
branças dos cheiros e gostos do tradicional jantar 
de Natal, que permeiam pelo caramelo de pudim 
e almiscarado de madeira de sândalo da casa. 
Disponível no espaço The Rooftop, no restauran-
te Tempranillo Vinho & Cozinha e nas melhores 
delicatessens do país. • 
R$ 537,00 
www.glenmorangie.comxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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SÉBASTIEN OGIER, 2014 WORLD RALLY CHAMPION
Sébastien Ogier has one goal: to win. Af ter a year of intense preparat ion 
work ing on his new WRC car, he came back to compete at the top of his 
game in 2013. He became World Rally Champion with 9 v ic tor ies, and 
just won the t i t le again. L ike TAG Heuer, he aims to achieve his best 
and never cracks under pressure.

TAG HEUER EYEWEAR LRS

TH_DCUP_Ogier_LRS_(Colo_Final_Test_04).indd   1 27/10/2014   16:04
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