
732016 - Nº 23  PIZZAS&MASSAS

PIAZZA 8
Especializada em pizzas rústicas e 

artesanais
Representando a gastronomia italiana, o Piazza 8 chegou em Brasília com um 

cardápio repleto de pizzas especiais.

Oportunidade de negócio

Inaugurado em novembro de 2015, o 
Piazza 8 é um restaurante e pizzaria especia-
lizado na gastronomia italiana, localizado 
na Quadra 8 do Setor de Indústrias Grá� cas 
(SIG), em Brasília. O nome surgiu como 
uma referência ao endereço que ocupa e uma 
alusão às famosas praças italianas: Piazza 8. 

Os sócios do restaurante, Nícolas Fuji-

moto, Rafael Lago, Renato Muniz e Tiago 
Muniz, atuam também em outros dois 
restaurantes de Brasília: Nazo Sushi Bar e 
DuoO. Até meados de 2015, as duas casas 
dividiam o mesmo espaço, separados apenas 
por uma parede. “A especialidade do DuoO 
é a gastronomia funcional, com refeições livre 
de glúten, por exemplo. Optamos por trans-
ferir o DuoO de endereço para garantir aos 
clientes que todos os pratos estivessem livres de 

qualquer traço de contaminação com alergêni-
cos”, explica Fujimoto. 

O Piazza surgiu então como uma opor-
tunidade de negócio. “Queríamos inovar 
com massas mais rústicas, seguindo a linha 
artesanal, com o mínimo de interferência de 
máquinas”, acrescenta Fujimoto. Para isso, 
houve a contratação do chef consultor Beto 
Fonseca. 

No quesito qualidade, o Piazza 8 está en-
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pelati, mussarela, estrogonofe de camarão 
e batata palha); Vegetariana (molho de to-
mate pomodori pelati, mussarela de búfala, 
beringela grelhada, abobrinha, tomate cereja 
e manjericão); Carpaccio (molho de tomate 
pomodori pelati, mussarela, carpaccio de 
� lé, mostarda, alcaparras, queijo parmesão 
ralado e rúcula); Abobrinha (molho de 
tomate pomodori pelati, abobrinha grelha-
da, mussarela de búfala, queijo parmesão e 
orégano); Pizza do Chef (molho de tomate 
pomodori pelati, alcachofra, mussarela de 
búfala, tomate picado, presunto de Parma, 
azeitonas pretas e manjericão); Maçã Verde 
e Gorgonzola (molho de tomate pomodori 
pelati, mussarela, gorgonzola, maçã verde e 
orégano); Paulista (molho de tomate pomo-
dori pelati, mussarela, presunto, calabresa, 
palmito, milho, bacon, azeitona e orégano); 
e Itália (molho de tomate pomodori pelati, 
burrata, parmesão e manjericão).

Entre os sabores doces está a Ferrero 
Rocher, feita com queijo, Nutella e bombons 
de Ferrero Rocher. Outra que chama atenção 
é a Paçoquita, com massa crocante, queijo, 
paçoca, doce de leite e sorvete.

Além dos mais de 40 tipos de pizzas, 
entre tradicionais e especiais, o Piazza 8 
oferece ainda Entradas e Saladas, como a 
Pizza Branca à Pizzaiolo (� níssima massa da 
pizza ao lemon pepper); Pupunha (palmito 
de pupunha fresco grelhado com manteiga 
de ervas e alcaparras); Carpaccio de Rosbife 
(carpaccio de rosbife com molho tradicional 
de mostarda com alcaparras e parmesão, 
acompanhado de tostadas); Pizza de Brus-
cheta (bruscheta em massa de pizza, tomate 
fresco, mussarela de búfala e manjericão); 
Burrata Gratinada (burrata gratinada no 
molho pomodoro e basílico, acompanhada 
de pizza branca à pizzaiolo); Salada Carpac-
cio (carpaccio tradicional temperado sobre 
salada de mix de folhas com mussarela de 
búfala e tomate cereja); e Salada Juliana (mix 
de folhas, tomate, palmito, cenoura, batata 
palha, parmesão e molho de casa).

O cardápio também inclui carnes, aves, 
peixes e massas: Brasato ao Vinho Tinto 
(brasato ao vinho tinto gratinado com ba-
tatas ao alecrim e parmesão); Tornedor com 
Pasta Sfoglia (tornedor de � lé com creme de 
cogumelos em massa folheada acompanhado 
de arroz cremoso de queijos); Bombom se 
Alcatra ao Molho de Cerveja Preta (bom-
bom de alcatra ao molho de cerveja preta e 
mostarda, acompanhado de batatas e alho 
assados); Filé de Peito de Frango Grelhado 

com Manteiga de Poró (filé de peito de 
frango grelhado com manteiga de poró, 
acompanhado de salada caprese); Baccala 
de Lenha (lascas de bacalhau com creme de 
leite fresco e purê rústico de batatas assadas 
ao forno); e Anchova Negra em Crosta de 
Panini (anchova negra em crosta de panini 
sobre legumes à moda mediterrânea, acom-
panhada de arroz de açafrão).  

Criações especiais do chef 
As criações do experiente chef Beto Fon-

seca são produzidas com massas artesanais 
e ingredientes típicos da culinária rústica 
da Itália.

Oferecendo opções que trazem uma 
ousada harmonia de sabores, a casa conta 
agora com seis novidades no cardápio. As 
mudanças trouxeram acabamentos mais 
rústicos e sabores mais acentuados. Algumas 
pizzas, como a de salmão e a fonduta, são 
muito diferentes e quase uma exclusividade 
na cidade.

Criação da casa, a pizza de Salmão fresco 
é feita com o peixe temperado ao shoyo e 
conta com uma borda recheada de alho poró. 
Também com borda recheada, mas com um 
creme de cogumelos, a Rústica leva molho 
de tomate, mussarela de búfala, linguiça e 
parmesão.

Entre as novidades é possível encontrar 
no menu até pizza com borda vulcão. Este 
nome é dado a massa � nalizada com recheio 
na borda, fechada em um formato diferente 
do tradicional. A Piazza 8, com molho de 
tomate, mussarela, calabresa especial, alho- 
poró, tem a borda vulcânica, recheada com 
creme branco da casa.

A tradicional Marinara não tem queijo 
mussarela na receita. É feita com molho de 
tomate, manjerona, parmesão e molho de 
alho crocante. Já a Ao Pesto ganhou um 

acabamento de bordas mais rústicas e uma 
massa mais crocante.

Uma das prediletas do chef é a Fonduta, 
com molho de tomate pomodori pelati, 
mussarela e presunto de Parma. O diferencial 
� ca por conta de um fondue de queijo no 
recheio da pizza. O sabor de Carne Seca foi 
incrementado e, agora, conta com uma borda 
recheada de quibebe de abobora.

Para acompanhar a refeição, o restau-
rante dispõe de uma adega com mais de 140 
rótulos, vindos de diversos países. Um pro� s-
sional da casa está à disposição para sugerir 
harmonizações das bebidas com as massas. As 
pizzas são servidas apenas no jantar.

www.instagram.com/piazza.8/ 

Pizza de Salmão Pizza fonduta

Pizza Naruaba
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tre as melhores pizzas de Brasília, com bordas 
diferenciadas e sabores especiais criados na 
casa. Além disso, o restaurante também serve 
pratos requintados da gastronomia italiana. 

Cardápio variado e diferenciado
A casa conta com mais de 40 tipos de 

pizzas, entre tradicionais e especiais, algumas 
com acabamentos mais rústicos e sabores 
mais acentuados. A pizza Rústica, disponível 
nos tamanhos pequena e gigante, leva molho 
de tomate, mussarela de búfala, linguiça e 
parmesão e borda recheada com creme de 
cogumelos. 

Também é possível encontrar no menu 
pizza com borda vulcão. Este nome é dado 
à massa � nalizada com recheio na borda, 
fechada em um formato diferente do tradi-
cional. A Piazza 8, por exemplo, com molho 

de tomate, mussarela, calabresa especial e 
alho poró, tem a borda vulcânica, recheada 
com creme branco da casa.

Uma das prediletas do chef Beto é a 
Fonduta, com molho de tomate pomodori 
pelati, mussarela e presunto de Parma. O 
diferencial � ca por conta de um fondue de 
queijo no recheio da pizza. 

Mas as opções não param por aí. Além 
das pizzas tradicionais de Mussarela (molho 
de tomate pomodori pelati, mussarela e 
orégano), Margherita (molho de tomate 
pomodori pelati, mussarela, tomate, par-
mesão ralado e manjericão); Quatro Queijos 
(molho de tomate pomodori pelati, mussa-

rela, catupiry, gorgonzola, parmesão e oréga-
no); Portuguesa (molho de tomate pomodori 
pelati, mussarela, presunto, pimentão, ce-
bola, ovos, azeitonas pretas e orégano); Ca-
labresa (molho de tomate pomodori pelati, 
mussarela, linguiça calabresa fatiada, cebola, 
azeitonas pretas e orégano); Frango com 
Catupiry (molho de tomate pomodori pe-
lati, mussarela, frango, catupiry e orégano); 
e Pepperoni (molho de tomate pomodori 
pelati, mussarela, peperone, manjericão e 
orégano); a casa dispõe de pizzas especiais, 
como a Parma (molho de tomate pomodori 
pelati, mussarela, presunto de Parma, rúcula, 
parmesão salpicado e orégano); Linguicinha 

(molho de tomate pomodori pelati, mussa-
rela, linguiça picante, azeitona, mussarela 
de búfala, cebola e orégano); Tomate Seco e 
Rúcula (molho de tomate pomodori pelati, 
mussarela, tomate seco, rúcula e orégano); 
Camarão Flambado (molho de tomate po-
modori pelati, mussarela, catupiry, camarão 
� ambado na cachaça, alho e orégano); Estro-
gonofe de Filé (molho de tomate pomodori 
pelati, mussarela, estrogonofe de � lé, batata 
palha e orégano); Parma Especial (molho 
de tomate pomodori pelati, mussarela, pre-
sunto Parma, aspargos, mussarela de búfala, 
tomate italiano e orégano); Estrogonofe 
de Camarão (molho de tomate pomodori 
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pelati, mussarela, estrogonofe de camarão 
e batata palha); Vegetariana (molho de to-
mate pomodori pelati, mussarela de búfala, 
beringela grelhada, abobrinha, tomate cereja 
e manjericão); Carpaccio (molho de tomate 
pomodori pelati, mussarela, carpaccio de 
� lé, mostarda, alcaparras, queijo parmesão 
ralado e rúcula); Abobrinha (molho de 
tomate pomodori pelati, abobrinha grelha-
da, mussarela de búfala, queijo parmesão e 
orégano); Pizza do Chef (molho de tomate 
pomodori pelati, alcachofra, mussarela de 
búfala, tomate picado, presunto de Parma, 
azeitonas pretas e manjericão); Maçã Verde 
e Gorgonzola (molho de tomate pomodori 
pelati, mussarela, gorgonzola, maçã verde e 
orégano); Paulista (molho de tomate pomo-
dori pelati, mussarela, presunto, calabresa, 
palmito, milho, bacon, azeitona e orégano); 
e Itália (molho de tomate pomodori pelati, 
burrata, parmesão e manjericão).

Entre os sabores doces está a Ferrero 
Rocher, feita com queijo, Nutella e bombons 
de Ferrero Rocher. Outra que chama atenção 
é a Paçoquita, com massa crocante, queijo, 
paçoca, doce de leite e sorvete.

Além dos mais de 40 tipos de pizzas, 
entre tradicionais e especiais, o Piazza 8 
oferece ainda Entradas e Saladas, como a 
Pizza Branca à Pizzaiolo (� níssima massa da 
pizza ao lemon pepper); Pupunha (palmito 
de pupunha fresco grelhado com manteiga 
de ervas e alcaparras); Carpaccio de Rosbife 
(carpaccio de rosbife com molho tradicional 
de mostarda com alcaparras e parmesão, 
acompanhado de tostadas); Pizza de Brus-
cheta (bruscheta em massa de pizza, tomate 
fresco, mussarela de búfala e manjericão); 
Burrata Gratinada (burrata gratinada no 
molho pomodoro e basílico, acompanhada 
de pizza branca à pizzaiolo); Salada Carpac-
cio (carpaccio tradicional temperado sobre 
salada de mix de folhas com mussarela de 
búfala e tomate cereja); e Salada Juliana (mix 
de folhas, tomate, palmito, cenoura, batata 
palha, parmesão e molho de casa).

O cardápio também inclui carnes, aves, 
peixes e massas: Brasato ao Vinho Tinto 
(brasato ao vinho tinto gratinado com ba-
tatas ao alecrim e parmesão); Tornedor com 
Pasta Sfoglia (tornedor de � lé com creme de 
cogumelos em massa folheada acompanhado 
de arroz cremoso de queijos); Bombom se 
Alcatra ao Molho de Cerveja Preta (bom-
bom de alcatra ao molho de cerveja preta e 
mostarda, acompanhado de batatas e alho 
assados); Filé de Peito de Frango Grelhado 

com Manteiga de Poró (filé de peito de 
frango grelhado com manteiga de poró, 
acompanhado de salada caprese); Baccala 
de Lenha (lascas de bacalhau com creme de 
leite fresco e purê rústico de batatas assadas 
ao forno); e Anchova Negra em Crosta de 
Panini (anchova negra em crosta de panini 
sobre legumes à moda mediterrânea, acom-
panhada de arroz de açafrão).  

Criações especiais do chef 
As criações do experiente chef Beto Fon-

seca são produzidas com massas artesanais 
e ingredientes típicos da culinária rústica 
da Itália.

Oferecendo opções que trazem uma 
ousada harmonia de sabores, a casa conta 
agora com seis novidades no cardápio. As 
mudanças trouxeram acabamentos mais 
rústicos e sabores mais acentuados. Algumas 
pizzas, como a de salmão e a fonduta, são 
muito diferentes e quase uma exclusividade 
na cidade.

Criação da casa, a pizza de Salmão fresco 
é feita com o peixe temperado ao shoyo e 
conta com uma borda recheada de alho poró. 
Também com borda recheada, mas com um 
creme de cogumelos, a Rústica leva molho 
de tomate, mussarela de búfala, linguiça e 
parmesão.

Entre as novidades é possível encontrar 
no menu até pizza com borda vulcão. Este 
nome é dado a massa � nalizada com recheio 
na borda, fechada em um formato diferente 
do tradicional. A Piazza 8, com molho de 
tomate, mussarela, calabresa especial, alho- 
poró, tem a borda vulcânica, recheada com 
creme branco da casa.

A tradicional Marinara não tem queijo 
mussarela na receita. É feita com molho de 
tomate, manjerona, parmesão e molho de 
alho crocante. Já a Ao Pesto ganhou um 

acabamento de bordas mais rústicas e uma 
massa mais crocante.

Uma das prediletas do chef é a Fonduta, 
com molho de tomate pomodori pelati, 
mussarela e presunto de Parma. O diferencial 
� ca por conta de um fondue de queijo no 
recheio da pizza. O sabor de Carne Seca foi 
incrementado e, agora, conta com uma borda 
recheada de quibebe de abobora.

Para acompanhar a refeição, o restau-
rante dispõe de uma adega com mais de 140 
rótulos, vindos de diversos países. Um pro� s-
sional da casa está à disposição para sugerir 
harmonizações das bebidas com as massas. As 
pizzas são servidas apenas no jantar.
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