
SUGGERIMENTI PER IL FINE
SETTIMANA DEI PAPÀ

12, 13 e 14 de Agosto de 2022

O primeiro registro de uma homenagem aos pais na história da 
humanidade data da antiga Babilônia, há cerca de 4 mil anos. 
Na época, um jovem chamado Elmesu teria feito um cartão para 
seu pai, moldado em argila. No presente, ele desejava sorte, 
saúde e vida longa ao seu progenitor, o famoso rei babilônico 
Nabucodonosor.

Mas, conta a história que em 1909, em Washington, Estados 
Unidos, Sonora Louise Smart Dodd, filha do veterano da guerra 
civil, John Bruce Dodd, ao ouvir um sermão dedicado às mães, 
teve a ideia de celebrar o Dia dos Pais. Ela queria homenagear 
seu próprio pai, que viu sua esposa falecer em 1898 ao dar à luz 
ao sexto filho e, sozinho, conseguiu criar os seus seis filhos.

Em 1910, Sonora enviou uma petição à Associação Ministerial 
de Spokane, cidade localizada em Washington, Estados Unidos. 
O primeiro Dia dos Pais norte-americano foi comemorado em 19 
de junho daquele ano, aniversário do pai de Sonora.

A partir daí a comemoração difundiu-se da cidade de Spokane 
para todo o estado de Washington. Em 1924, o presidente 
Calvin Coolidge, apoiou a ideia de um Dia dos Pais nacional. 
Mais tarde, em 1966, o presidente Lyndon Johnson assinou uma 
proclamação presidencial declarando o terceiro domingo de 
junho como o Dia dos Pais.

Em países de maior tradição católica, o Dia dos Pais é celebrado 
em 19 de março, dia de São José. Entre eles, estão Portugal, 
Espanha e Itália.

No Brasil, a ideia de comemorar esta data partiu do publicitário 
Sylvio Bhering e foi festejada pela primeira vez no dia 14 de 
Agosto de 1953, dia de São Joaquim, patriarca da família, depois 
alterada para o 2º domingo de agosto.



Couvert
Pani e patè fatti a casa                28
Pães e patês feitos na casa

Antipasti
Tartare di salmone e mango allo zenzero                            64
con insalata verde                   
Salada de folhas, salmão em cubinhos, manga e gengibre

Polenta italiana con ragù di coda e crescione             54
Polenta italiana ao molho e carne de rabada bovina
com agrião

Piatti Principali
Gnocchi di patate alla salsa besciamella piselli                89
prosciutto crudo e funghi misti                                         
Nhoque com molho bechamel, ervilhas,
presunto cru italiano e cogumelos mistos

Pappardelle artigianale ripiena di carne                            91
d’anatra alla propria salsa e salvia              
Massa fresca recheada com carne de pato
ao próprio molho e sálvia

Risotto con cubetti di manzo alla crema                             104
di gorgonzola e spinaci         
Arroz carnaroli com carne bovina, creme de gorgonzola
e espinafre

Nasello grigliato pomodoro schiacciato capperi              128
e gamberetti 
Acompagna verdure grigliate 
Pescada amarela grelhada, tomate concassé, alcaparras
e camarão
Acompanha legumes grelhados

Tournedos di manzo ai funghi porcini secchi                   132
con risotto di parmigiano                  
Mignon grelhado ao molho da própria carne com cogumelos 
secos italianos e risoto de parmesão

Dolce
Torta Millefoglie con dolce di latte e mascarpone          46
Torta de massa folhada com creme de mascarpone e doce
de leite
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