Roteiro Gastronômico de Cunha
Portal de Cunha :: www.portaldecunha.com.br
:: Restaurantes na Cidade
> Camaleão Restaurante e Hamburgueria $$

> Café & Arte $$

Na hora do almoço uma ótima opção
de comida caseira. A noite é outra
história. Almoço por kilo - comida leve,
saudável e variada. A noite hambúrgueres,
petiscos,
cerveja
gelada,
música
e
descontração.
Hambúrgueres especiais e molhos caseiros.

Baco Caldos, porções de bolinho de
bacalhau, linguiça na chapa e spacatto
(molho de tomate italiano com manjericão
e mozzarella de búfala). Chopp Wolkenburg.

> End.: Rua João Manuel Rodrigues, 38 – Centro
> Tel.: (12) 3111-2402

> End.: Praça Cônego Siqueira, s/n - Centro
> Tel.: (12) 3111-2521

> Restaurante e Lanchonete Ideal $

> Restaurante e Café Melhor Hora $$

Há 13 anos servindo Cunha. Self-service, prato feito e
marmitex. Especilidades da casa torresmo à pururuca e
buffet de saladas com variadas combinações de folhas e
legumes. Aberto das 10h às 15h e das 19h às 21h.

Comida caseira incluindo as mais variadas e saudáveis
saladas. Pratos regionais, grelhados e a melhor polenta frita
da região. Durante o inverno feijoada nos finais de semana.
Aberto diariamente das 12h às 17h.

> End.: Rua Dr. Casemiro da Rocha, 28 – Centro
> Tel.: (12) 3111-1486

> End.: Gerônimo Mariano Leite, 317 - Vila Rica
> Tel.: (12) 3111-1413

> Restaurante Jeca Grill $$

> Restaurante Sabores da Roça $$

Cozinha regional caseira. A la carte, por quilo, prato feito,
lanches e marmitex. Picanha na tábua, leitoa à pururuca,
truta com alcaparras ou shiitake e massas caseiras. Aberto
diariamente das 7h às 22h. Aceita VISA e Mastercard.

Especialidades como comida tropeira, mineira, trutas entre
outra opções. Tempero bem brasileiro. Aberto diariamente a
partir das 11h. Aceita VISA.

> Rod. Guaratinguetá-Cunha, km 45 (ao lado do Portal)
> Tel.: (12) 3111-3124

> End.: Rua Augusto Adolfo Haulk, 26 - Alto do Cruzeiro
> Tel.: (12) 3111-3139

> Restaurante da Rosa $

> Restaurante Casarão $$

Cozinha caseira simples com um toque especial no
tempero. Carnes assadas na chapa com gosto bem brasileiro.
Refeição, prato feito e marmitex. Aos sábados cardápio
especial. Aberto de segunda a sábado das 9h às 14h30.

Self-service e marmitex. Cozinha regional caseira com
tradição de 12 anos. Tutu de feijão, torresmo, costeleta e
canjiquinha nos finais de semana e feriados. No jantar pizzas.
Aberto diariamente das 11h às 15h e a partir das 19h.

> End.: Travessa Paulo Virginio, 17 - Centro (anexo ao
mercado Municipal de Cunha)

> Praça Cônego Siqueira, 117 - Centro (ao lado da Matriz)
> Tel.: (12) 3111-1272

> Pizzaria Monteiro $$

> TJ Pizzaria $$

Tradição de 15 anos e cardápio com mais de 70 tipos
diferentes de pizzas. Aberto de terça a domingo e feriados.

Pizzas tradicionais a moda de Nápoles, massa fina e bordas
altas. São mais de 75 sabores. Aberto de terça a domingo a
partir das 18h30.

> Rua José Arantes Filho, 85 - Vila Rica
> Tel.: (12) 3111-2823

> End.: Rua Dr. Casemiro da Rocha, 82 - Centro
> Tel.: (12) 3111-2756 / (12) 9746-1053

> Faixa de preços (em R$) :: Gasto médio por pessoa

$ - até 10

$$ - de 11 a 25

$$$ - de 26 a 50

