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Gastronomia 

Quitutes juninos 
Conheça os locais que servem as comidinhas 
tradicionais da melhor época do ano 
Por Milena Coppi Publicada em 17 de junho de 2022 

Que os apaixonados por Carnaval não me ouçam, mas a 
época das festas juninas é a melhor do ano. Sabe por quê? 
Por dois motivos muito simples. O primeiro: toca forró em 
tudo que é canto! E o segundo: as comidas típicas dessa 
tradicional festa são totalmente incríveis. Tão incríveis que 

diversos bares e restaurantes da cidade não perdem tempo 
em incluí-las em seus cardápios temáticos. No Top5 Rio da 
semana, selecionamos alguns destes estabelecimentos que 
servem os quitutes mais icônicos dos festejos juninos.  

Os Imortais 
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Nos finais de semana de junho e julho (de quinta a 
domingo), o bar estará com as comidas típicas da festa no 
cardápio, e também levará para a casa dos clientes. Além 

de duplas dos salgadinhos As Marias (dois bolinhos de 
massa de milho, recheados com ragu de calabresa, 
empanados com cabelinho de anjo) e Coxinhas da Vovó 
(dois drumetes de frango desfiados com requeijão, 
empanados na farinha panko), e dos mini churros com doce 
de leite, clássicos da casa, entram no combo: canjica, milho 
cozido, salsichão, caldo verde, pipoca e batida de paçoca 
(600ml). A farra sai por R$ 95 e serve bem duas pessoas. 
Dá para pedir o kit junino Os Imortais em casa (Ifood ou 
retirada - tel: 3563-8959) ou apreciar no próprio bar.  

 

• Site: https://www.facebook.com/OsImortaisbarerestaurant
e 

• Endereço : Rua Ronald Carvalho, 147, Copacabana 
• Telefone : (21) 3563-8959 
• Horário: Dom 12:00 às 00:00, Seg 16:00 às 00:00, Ter 

16:00 às 00:00, Qua 16:00 às 00:00, Qui 16:00 às 01:00, 
Sex 16:00 às 02:00, Sab 15:00 às 02:00 

Mãe Joana 
00 
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Durante todo o mês de junho, o Mãe Joana estará dedicado 
às comemorações juninas. Além da decoração temática, a 
casa servirá pratos tradicionais como milho, salsichão, 
caldos, canjica, quentão e batidas e terá aos sábados, a 
partir de 17h, atrações musicais. Neste sábado, 18/6, o 
Mãe Joana recebe Fabrício Casttro tocando sertanejo e no 
sábado, 25/6, Forró de Pife. 

 

 

 

 

• Endereço : Rua Rodrigo de Brito, 14, Botafogo 
• Telefone : 3174-0862 
• Horário: Ter 10:00 às 00:00, Qui 10:00 às 00:00, Sex 

10:00 às 01:00, Sab 10:00 às 01:00 

Forneria Original 
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A pizzaria delivery Forneria Original acaba de lançar a pizza 
Pé De Moleque, feita de massa caramelizada com açúcar e 
canela, coberta com doce de leite e amendoim crocante. Ela 
estará disponível no cardápio exclusivamente até 30 de 
junho. Os pedidos podem ser feitos pelo telefone ou 
Whatsapp, aplicativo Forneria Original Oficial, site 
forneriaoriginal.com/pedido ou IFood. 

 

• Site: https://forneriaoriginal.com/ 
• Telefone : 21 4063-5555 
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Doce de leite, paçoca, coco e milho! Esses produtos nos 
fazem lembrar da melhor época do ano: as festas juninas! 
O Bar do Adão incrementa o cardápio com sabores típicos 

de pastéis para época. No menu destacam-se: Doce de leite 
com paçoca; Doce de leite com coco e queijo coalho; 
Creme de milho com queijo. Cada pastel custa (R$ 8,90).  

 

 

 

• Site: http://www.bardoadao.com.br 
• Endereço : Rua Aires Saldanha, 13, Copacabana 
• Telefone : +55 (21) 2549-9988 
• Horário: Dom 16:00 às 00:00, Seg 17:00 às 01:00, Ter 

17:00 às 01:00, Qua 17:00 às 01:00, Qui 17:00 às 01:00, 
Sex 17:00 às 02:00, Sab 16:00 às 02:00 

Desjejum Padaria e Restaurante 
00 

Divulgação 

 

O estabelecimento está oferecendo 2 combos juninos: o 
combo Quadrinha Junina, que vem com dois milhos cozidos 
com manteiga, dois pedaços de bolo de milho, quatro mini 
cachorros-quente, duas cocadas, dois pés-de-moleque, 
duas paçocas, dois salsichões, 500ml de curau de milho 
com canela, 500 ml de canjica doce com canela e 500ml de 
caldo verde; e o combo da Roça, que leva um milho cozido 
com manteiga, um pedaço de bolo de milho, dois mini 
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cachorros-quente, uma cocadas, um pé-de-moleque, uma 
paçocas, um salsichão, 250ml de curau de milho com 
canela, 250 ml de canjica doce com canela e 250ml de 
caldo verde. 

 

 

 


