CHEFE GASTRONÔMICO

MARCELO PETRARCA

SOBRE
O
CHEF

Gaúcho de Pelotas, Marcelo Petrarca
chegou em Brasília com 10 dias de idade.
Formou-se em gastronomia pelo IESB e
depois de graduado mudou-se para a
Espanha, onde cursou a Escola de
Hotelaria de Sevilha e atuou na cozinha
do grande Martín Berasategui em seu
restaurante homônimo, um dos melhores
do mundo. Em seguida, foi para Milão,
na Itália, onde trabalhou com Carlo
Cracco. De volta a Brasília, retornou ao
Zuu, onde já havia atuado, para
comandar a casa por cerca de dois anos.
Em 2015 abriu o Restaurante Bloco C, e
um ano depois o Bufê Bloco C em casa,
destinado a eventos.

No mesmo ano inaugurou o Reverso,
restaurante que funcionava vinte e quatro
horas em um hotel cinco estrelas, que em
2020 transformou-se em uma Dark
Kitchen, ou seja, um restaurante virtual
operando somente delivery. Em 2018
inaugura o restaurante Lago, todos na
Capital Federal. Todas os seus 3
restaurantes são detentores de prêmios
importantes da gastronomia, assim como
o próprio Chef, várias vezes apontado
como o Melhor do Ano. Em 2020 se viu
diante de uma inesperada pandemia que
o obrigou a pensar rápido e diante da
crise, resolveu mais uma vez empreender
lançando uma linha de produtos que hoje
somam mais de vinte itens, entre
congelados de comida caseira, farofas
gourmets, pimentas, massas e pizzas à
venda nos principais mercados e empórios
de Brasília.

Bloco C Endereço: SCLS 211,
Bloco C, loja 17 Telefone: (61)
3363-3062 Horário de
funcionamento: Almoço: de
segunda a quinta, das 12h às
15h30 Jantar: de segunda a
quinta, das 19h30 às 00h
Sextas e sábados das 12h às 16h
e 19h30 às 01h00 Fecha aos
domingos

Lago Endereço: SHIS Q5 Bloco
D, 01/03
Lago Sul - Brasília Telefone:
(61) 3553.9078 Horário de
funcionamento: Terça a Quintafeira, das 12h00 às 15h30 e das
19h00 à 01;00
Sexta e Sábado, das 12h00 às
16h00 e das 19h00 às 01:00
Domingo: Das 12h00 às 17h00
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