Mais dois municípios da região receberam a
2ª Edição do Circuito Gastronômico "Sabores
das Villas"

No último final de semana mais duas cidades receberam a 2ª Edição do Circuito Gastronômico
"Sabores das Villas".
Em Queluzito aconteceu na Praça Santo Amaro, das 18h às 21h e a todo o sabor do “Espetinho do Zé
Henriques”, foi servido na hora pelo participante Trailler do Zé Henriques, com preço único de
R$10,00, ao som do Dj Marco Baby, que fez todo mundo dançar. O estabelecimento levou pra casa a
quantia de R$300,00 + troféu de Campeão Municipal.

Em Piranga, o evento foi realizado na área de eventos às 17h e muitas delícias servidas na hora, ao
som de willian Rock Trio e Audergang. Dos seis estabelecimentos participantes dessa edição, três
foram premiados, através de jurados: O Bar e Mercearia São Geraldo ganhou o prêmio de terceiro
melhor prato, servindo "Idioma”, levando o troféu + capacitação; o segundo lugar foi para o
estabelecimento Puleiro do Zé, com o prato “Iscas do Puleiro” garantindo a quantia de R$100,00 e
troféu e o título de Campeão Municipal foi para o BAR E LANCHONETE CENTRAL, com o prato
"TUTU DO CENTRAL", garantindo o valor de R$300,00 mais troféu. Os demais estabelecimentos
Robert’s Bar, Ponto de Parada O Tropeiro e Puleiro do Zé levaram o troféu de participação.

A final regional será em Catas Altas da Noruega dia 16 de Junho de 2019.

Em todos os eventos do Circuito Gastronômico “Sabores das Villas” a entrada é franca. Os copos
personalizados também estão em todas as edições, pelo preço de R$5,00 em que a pessoa poderá
adquirir o copo e depois, caso queira devolver, receberá seu dinheiro de volta. Isso que é diversão
com sustentabilidade.
O Circuito Gastronômico “Sabores das Villas” 2ª Edição é realizado pelo Circuito Villas e Fazendas
de Minas e Prefeituras Municipais, parceiros Uma Lafaiete, rádios 89,9 fm e 92,3 fm, Senac.

http://www.foconanoticia.com.br/noticia/4302/o-circuito-gastronomico-sabores-das-villas-2-edicao-foi-sucesso-total-em-mais-dois-municipios-da-regi
ao-2 em 21/07/2019 15:58

