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Centro do Rio ganha restaurante em ponto histórico,
o Sobrado da Cidade
Inaugurado em 12/8, o Sobrado da Cidade passeia pela história do Rio de
Janeiro em um imóvel reformado pelo saudoso Carlos Lessa

Por: Quintino Gomes Freire

Pertinho da futura sede do DIÁRIO DO RIO, abriu um restaurante que também

aposta na história do Rio de Janeiro, o Sobrado da Cidade. Inaugurado em

12/8, pela empresária Carla Esteves Teixeira, com 2 sócios, em um casarão

histórico de 3 andares, na Rua do Rosário, 34. O lugar além de ser

instagramável, tem pratos preparados pelo Chef Gabriel Ribeiro, formado na

Cordon Bleu.

O Sobrado da Cidade tem 450 metros quadrados, em 3 andares. O centro do

restaurante tem um pé direito de 23 metros de altura – o teto é com telhado de

acrílico para permitir a entrada do sol. O espaço para cliente concentra-se no

térreo – mezanino e segundo andar. No térreo existem mesas e um bar para

servir chope, drinks e outras bebidas.

Logo na entrada do restaurante encontra-se um lounge do Café Três Corações,

com cafés especiais para compra do pacote com grão. Também é possível

conhecer a história do café numa linha do tempo na mesa desse espaço. No

mezanino fica a adega de vinhos e um espaço com bar utilizado apenas para

eventos.

No segundo andar tem o espaço Black Princess – um lugar para descontrair.

Esse espaço foi construído em parceria com o grupo Petrópolis e usam como

https://diariodorio.com/author/quintino/
https://diariodorio.com/a-casa-do-diario-do-rio/


conceito da marca Black Princess. A cerveja escolhida para representar a

cervejaria dentro do Sobrado da Cidade foi porque a black princess era a cerveja

que o D. Pedro II tomava. Nesse espaço tem uma jukebox que serve para

música ambiente e também para alegrar as festas realizadas naquele espaço.

O Chef Gabriel Ribeiro, com formação em cozinha francesa, produz no próprio

restaurante temperos, molhos, pães, massas e outros itens usados no pré-preparo

dos alimentos. A base dos seus pratos leva 48h para ficar pronto, para ele, os

ingredientes devem ser produzidos extraindo o máximo de seu potencial.

Link para a matéria original:

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/09/27/alta-de-mao-de-obra-subocupa

da-revela-retomada-fragil.ghtml
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