
Formado como tecnólogo em gastronomia, pela Universidade 
Anhembi Morumbi, Henrique Schoendorfer é um jovem 
talento da culinária paulistana.

Henrique surpreende por sua técnica, prestigia fornecedores 
locais e privilegia produtos orgânicos.

O Chef Henrique de Marchi Schoendorfer passou por cozinhas 
do Grupo Fasano, pelos renomados Al Pont de Ferr e Reblot, 
em Milão e ainda estagiou no prestigiado “Noma”, restaurante 
em Copenhague dirigido por René Redzepi, antes de comandar 
a cozinha do Ristorantino. Em 2021, foi premiado com O Prato 
MICHELIN de São Paulo.

O Ristorantino está instalado em um charmoso sobrado nos 
Jardins, com ambiente elegante e descontraído que conquista 
os clientes pelo serviço afetuoso e pelo cardápio italianíssimo, 
executado, por vezes, com uma pitada de ousadia. Quem 
comanda esta acolhedora casa é Ricardo Trevisani.

De cozinheiro na Itália, passando por Diretor do grupo Fasano 
e empresário de sucesso, Ricardo Trevisani, o Ricardinho, 
brilha e se diverte diariamente com seus clientes-amigos no 
salão do seu acolhedor Ristorantino.
 
A agradável presença de Ricardinho inspira o serviço de sala 
do Ristorantino que conta com a colaboração do gerente 
Milton Ribeiro; e o Chef Henrique comanda esta cozinha 
experiente e alegre.

HENRIQUE SCHOENDORFER, 
CHEF DO RISTORANTINO, NO LA DOC



reservas@ladocgastronomia.com.br 
Telefone: 15 3224 - 4747

LADOCGASTRONOMIA

MENU SPECIALE DELLO CHEF HENRIQUE SCHOENDORFER

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

Antipasto
Polenta taragna con taleggio
Polenta rústica de grão sarraceno e queijo taleggio

Primo Piatto
Caramelle ripiene di costata di manzo 
e mozzarella al tartufo
Massa fresca recheada de costela bovina, mozarela, fonduta 
de pecorino, demi glace e lascas de tartufo

Secondo Piatto
Spalla di maiale al forno con la propria salsa.
Acompagna purè di mela verde e timo
Paleta de leitão ao molho do próprio assado.
Acompanha purê de maçã verde e tomilho

Dolce
Crostata di pera e mascarpone italiano
Torta de pera assada e creme de mascarpone, acompanha 
sorvete de baunilha

Menu in cinque tempi - R$ 234


