
ARAGOSTA ALLA THERMIDOR
(LAGOSTA À TERMIDOR)

Termidor (thermidor, em francês) era o décimo-primeiro mês do 

Calendário Revolucionário Francês, que esteve em vigor na França 

de 22 de setembro de 1792 a 31 de dezembro de 1805. O thermidor 

correspondia geralmente ao período compreendido entre 19 de julho 

e 17 de agosto do calendário gregoriano. O nome se deve ao “calor 

solar e terrestre que incendeia o ar de julho a agosto”, de acordo com 

os termos do relatório apresentado à Convenção em 3 brumário do 

ano II (24 de outubro de 1973).

Duas histórias disputam a origem de um dos pratos mais sofi sticados 

da clássica cozinha francesa, feito com carne de lagosta cozida, 

temperada com mostarda, cognac, molho bechamel e queijo Gruyère, 

servidos na própria casca do crustáceo. 

Para começar, conta-se que a criação é do chef Léopold Mourier, do 

Café de Paris, entre os anos de 1897 e 1923. Lado da história que tem o 

aval da Larousse, a grande enciclopédia gastronômica. Outra vertente 

credita a autoria ao Marie’s, restaurante parisiense que fi cava perto 

do Teatro de Comédia Francesa.  Dizem que o prato foi criado para 

homenagear a estreia, em 1894, da peça Thermidor, de Victorien 

Sardou, que narrava um dos últimos acontecimentos violentos da 

Revolução Francesa, quando Robespierre foi denunciado, preso e 

decapitado. 

A peça teatral não conheceu sucesso, mas o prato tornou-se célebre, 

desde a sua criação. Chefes de toda Paris incluíram essa pequena joia em 

seus cardápios e a levaram com eles conforme viajavam pelo mundo. 

Os franceses dizem que o molho faz a comida, o que é um lugar-

comum. Também é lugar-comum dizer que uma lagosta é uma 

lagosta. Mas quando o molho é thermidor, a lagosta é outra coisa.

Pranzo Di Fine Settimana
Almoço de Feriado, Sábado e Domingo
Dias 20, 21 e 22 de novembro 
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LADOCGASTRONOMIA

Suggerimenti di Fine Settimana

Antipasti
Polenta bianca italiana con aragosta al 
pomodoro fresco e basilico - 68,00
Polenta italiana com lagosta cozida com molho de tomates frescos

Insalata  verde  con  pera al gorgonzola 
gratinata - 32,00
Salada verde com pera, gorgonzola e gratinada 

Piatti Principali
Ravioli d’ agnello in su salsa con rosmarino  e 
pecorino - 59,00
Massa recheada com carne de cordeiro ao próprio molho e alecrim

Maccheroni alla chitarra con faraona, porri e 
pancetta affumicata - 59,00
Massa artesanal com carne de galinha d’angola, alho-poró e 
“bacon” crocante 

Risotto ai funghi freschi misti , zucca e 
mozzarella di bufala - 64,00
Arroz arbóreo, cogumelos mistos, abóbora e mozarela de búfala

***Aragosta alla “Thermidor” - 139,00
Típica receita francesa de lagosta, com molho cremoso, 
gratinada 

Filetto di manzo alla bolognese - 64,00
Filé mignon panado com pão feito na casa, gratinado com parmesão 
e presunto cru

Dolce
Tiramisù - 29,00
Doce à base de mascarpone italiano, biscoito inglês e café


