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E m 1984, Zizinho Leite Garcia abriu as 

portas de sua pousada e restaurante 

Tambo Los Incas.

Ao longo da sua jornada, algumas pessoas 

contribuíram com muito carinho, trabalho 

e dedicação no sucesso dessa história. Como 

protagonistas desse capítulo, Wellington e 

Marilene Oliveira permaneceram ao lado de 

sonho vivo.

Infelizmente, no ano de 2011, uma tragédia natural 

causada por forte chuvas e o transbordamento 

do rio Cuiabá destruiu a pousada, ceifando a 

continuação dessa caminhada.

fazer o que mais gostam, essa equipe não tem a  

sim fazer sua própria história.

A história dos 2 Vales começa agora...

2 Vales

Mas, o sonho continuou vivo no coração daqueles

que fizeram parte dessa história. Unidos, 
Wellington, Marilene e o chef Sérgio da antiga 

pousada resolveram abrir o próprio restaurante. 

Os antigos clientes, que se tornaram amigos, 

foram parte dessa força motriz, motivando e 

apoiando nessa empreitada.



* As seções Entradas, Risotos, Massas, Trutas, Coelhos 

e Mignons levam os nomes de famílias tradicionais que 

foram personagens importantes na história da região, 

como uma forma de homenagear à quem tanto contribuiu.

 R$ 32,00

Patê de foie, antepasto de beringela e pimentão, 
pasta de atum, manteiga, pasta de ricota, 
torradas brancas e integrais.  

 
Nossas Entradas

Sopa de ervilha R$ 43,00
Receita especial preparada com bacon em cubos, 
acompanha croutons. 
 
Sopa de cebola R$ 43,00

servida junto a fatia de pão torrado e gratinado 
com queijo maasdam.
 
Sopa de aspargos R$ 43,00

 
Nossas Entradas
 

Escargots à provençal R$ 77,00
Porção de seis caramujos, preparados em 
beurre d’escargots. Acompanha cestinha de pães.  
 

Blinis de caviar ou salmão defumado R$ 59,00
Caviar ou salmão sobre duas panquequinhas, 

.
 
Carpaccio de carne R$ 39,00

 
Servido com lascas de parmesão, alcaparras
e folhas de rúcula.
 

Carpaccio de salmão R$ 58,00

 

Burrata servida com rúcula e tomate seco R$ 45,00 
 
Salada verde  R$ 29,00
Com palmito, tomate cereja, lascas de queijo parmesão

e molho de mostarda e mel. 

Salada de rúcula, queijo de cabra, maçãs e nozes R$ 39,00

 
Folhas de rúcula, bolinhas de queijo de cabra, 
maçãs e nozes em molho mascavo morno.      

A magia 
do  Vale 

do Cuiabá

N o séc. XVI, um vale escondido 

chamado de Cayoába pelos 

índios Aymorés  resplandecia 

em meio a bromélias e orquídeas raras, 

ipês e samambaias gigantes. É lá que, 

famílias portuguesas. Cem anos mais 

tarde, políticos e famílias da alta sociedade 

carioca começam a seguir os passos do 

Presidente Nilo Peçanha, que mantinha um 

caso de amor à primeira vista com Itaipava 

- e acabam descobrindo, fascinados, a jóia 

do Cuiabá. 

(“O Vale do Cuiabá e a Região Serrana”, 

de Patricia Saboia - Editora Guadalupe, 2011).

Nosso  Couvert

Preparada com aspargos em conserva e leite, 

servida com queijo parmesão.

Servido com molho de queijo parmesão, azeite, 

alcaparras e rúcula em cestinha de alface americano.

Sugestões do Nosso Chef

Lapin aux marrons  R$ 99,00
Coelho preparado com castanhas portuguesas, 
canela e vinho.
 
Pintade à 2 Vales R$ 99,00
Coxa e peito de galinha d’angola, 
preparados em molho de tomilho, estragão, 
segurelha, laranja, vinho tinto e cointreau. 

Coq à Carlos Laet R$ 67,00
Galinha caipira, coxa e peito de galinha caipira 
preparado na cerveja, acompanha batata palha
e farofa de banana.
 
Canard à l’orange R$ 99,00
Coxa e peito de pato, preparados em redução 
de suco e raspas de laranja, manteiga e cointreau. 
 
Côtes d’agneau R$ 118,00
Costelinhas de cordeiro servidas com 
purê de batata baroa ou cebolinhas caramelizadas.
 
 
Nossos Risotos
 
Risoto de pato R$ 71,00
Pato lentamente cozido, desossado, 
junto a arroz arbóreo al dente preparado 
em caldo de pato e parmesão.
 
Risoto de funghi R$ 65,00
Cogumelo seco picado em vinho tinto, 
junto ao arroz arbóreo al dente preparado 
em caldo de legumes e parmesão.
  
 
Nossas Especialidades em Massas
 
Massa Vitória  R$ 55,00

e mussarela de búfala.
  
Rigatoni inusitado R$ 99,00
Rigatoni com pignolis, camarões médios, 
alho no azeite, creme de leite e bacon dourado.
 
Farfalle ao pesto R$ 55,00
Farfalle al dente, com molho à base de manjericão, 
azeite de oliva extravirgem e amêndoas.

Ragu Napolitano R$ 68,00

O perfume do  
Vale  da  Boa 

Esperança

O perfume que se elevava dos 

alambiques, o ranger das rodas 

dos moinhos de fubá, o capim-

colchão dançando e cantando ao vento, 

Fazenda Santo Antonio, espraiadas desde 

o caminho novo que ligava o Rio às Minas 

Gerais e tomavam o rumo de Teresópolis 

– um dia, o caminho viria a se chamar 

Estrada União Indústria. Nesse futuro, 

também o imponente palacete setecentista 

da fazenda seria tombado e parte de seus 

campos transformada em condomínio, 

ganhando o nome de Boa Esperança. 

(“O Vale do Cuiabá e a Região Serrana”, 

de Patricia Saboia - Editora Guadalupe, 2011).
Fettuccine preparado com molho pomodoro, especiarias,
linguiça toscana, carne suína (costelinha), carne bovina e frango.



Nossas Especial idades em Peixes
 

As trutas utilizadas na preparação do nosso menu são 

fornecidas por Trutas do Rocio, com tanques na Serra de 

Petrópolis, por onde correm águas límpidas a 18ºC. 

 

Truite à l’indienne R$ 69,00

Preparada ao molho de curry, vinho branco, 

bolinhas de maçã, e creme de leite, acompanha 

batata bolinha sauté.

 

Truite aux amandes  R$ 69,00

Preparada com amêndoas picadas em molho de 

manteiga, acompanha batata bolinha sauté. 

 

Namorado com Shimeji R$ 79,00

Posta de namorado ao molho de shimeji,

camarões e alcaparras. Acompanha tortinha de legumes. 

 

Nossas Especialidades em Coelhos
 

Lapin à beurre d’escargots R$ 93,00 

Molho de manteiga à provençal, o mesmo 

utilizado na preparação dos escargots.

 

Lapin à la sauce noire R$ 93,00

Preparado com molho de jabuticaba e vinho tinto .

 .

 

 

Lapin à Fines Herbes R$ 93,00 

 

Nossas Especialidades em Mignon

Filet moskova R$ 99,00

Filet alto preparado em vodka e creme de leite, 
servido com caviar e flambado à hora de servir.
 

Filet naranjita R$ 81,00

Filet alto, preparado ao molho de laranjinhas 

japonesas. Flambado no cointreau à hora de servir. 

   

Filet au poivre vert R$ 81,00

Filet alto, preparado ao molho de 

pimenta verde e vinho tinto.

   

Filet ao pesto R$ 81,00

Filet alto preparado com molho de azeite, 

amêndoas e manjericão.  

   R$ 81,00

Filet alto preparado com molho de 

.

 

 R$ 79,00

Preparado com azeite e shoyu, servido 
com chips de batata doce.

 

Emincée à la moutarde

Shimeji

 R$ 71,00

mostarda, creme de leite, champignons e vinho tinto.
Iscas de filet mignon preparadas em molho de

 

  R$ 75,00 

manteiga, requeijão e parmesão.

 

Nossas Especialidades de Inverno (Para 2 pessoas)

   R$ 149,00 

Queijo suíço emmental, prato típico dos camponeses suíços. 

O queijo é derretido em fogo brando e vem acompanhado de batatas em papel laminado, 

pepininhos, cebolinhas agridoces e fatias de presunto cru.

Especialidade servida em tigela de barro sobre réchaud. 

 

Fondue chinoise de mignon R$ 158,00

acompanha batatas roestie e molhos especiais para fondue.

Acompanhamentos

Batatas roestie 

Cenourinhas carameladas

Cebolinhas carameladas 

Alho-poró gratinado no gruyère  

Risotinho de alho-poró 

Batata bolinha sauté 

Arroz branco, de passas ou de amêndoas
 

 

Nossas Sobremesas
 

  R$ 41,00

Três panquequinhas regadas a 

molho caramelizado de laranjinhas japonesas, 

 

  R$ 41,00

servidas com sorvete de canela. 

 

Sorvete de menta c/ calda de chocolate R$ 29,00

Sorvete regado a calda de chocolate quente, 

preparada em conhaque e rum. 

 

Sorvete de creme c/ calda de caramelo R$ 29,00

Sorvete coberto com calda de caramelo 

quente e amêndoas picadas.

Sorvete de queijo R$ 39,00 
Sorvete coberto com calda quente de goiabada.

Marrons a 2 Vales R$ 49,00
Doce de castanhas portuguesas em calda, 
acompanha sorvete de creme.

 

Creme de papaia R$ 29,00
Batido c/ sorvete de creme e regado a licor de cassis.  
 

Doce de leite  R$ 28,00
Com queijo Minas.
 

Brownie cremoso c/ licor ao forno R$ 29,00 
Acompanha calda quente de chocolate 
e bola de sorvete de creme.
 

Petit Gâteau de chocolate R$ 29,00 
Com sorvete de creme.

Torta diet (consulte sabores) R$ 25,00  

Torta de nozes c/ sorvete de capim limão R$ 39,00  
 

 

 
Café e Chá

Café expresso R$ 6,00
Tradicional, orgânico ou descafeinado. 

Chá de ervas da casa R$ 5,00 

.



www.2vales.com.br

Estrada Ministro Salgado Filho, 255  Vale da Boa Esperança  Petrópolis  RJ 

Tel.: (24) 2222-0753  E-mail: 2vales@2vales.com.br

Chicô Gouvêa - Arquitetura e decoração  Carlos Manuel (Manu Garden) - Paisagismo  Evanir Ferreira de Mello - Construção e reforma

Baiano (Estofcar) - Estofaria  João Guedes (Cinco Mais Comunicação e Design) - Programação visual

e todos aqueles que direta e indiretamente participaram dessa empreitada.

www.cincomaisdesign.com.br


