
  

 

Descrição: Venha conhecer e experimentar o que há de melhor e mais gostoso de cada canto 

do país! São centenas de opções entre pratos e petiscos deliciosos, diversas bebidas 

irresistíveis e maravilhas da culinária brasileira de dar água na boca. Fomos agraciados com o 

prêmio “Maiores e Melhores”, promovido pela GSC Eventos e conquistamos o primeiro lugar 

na categoria “Restaurante à la Carte”! É a casa mais destacada e lembrada pela população, 

segundo pesquisa online. 

 

Promoção para os Congressistas do XXVI ENTMME:  

- 10% de desconto no valor final da conta para participantes do evento na apresentação do 

crachá e documento com foto 

 

Site:  

http://www.aguadoce.com.br/nossas-casas-agua-doce/pocos-de-caldas/  

 

Página facebook:  

https://www.facebook.com/pages/Cachaçaria-Água-Doce-Poços-de-Caldas/452019848174232  

 

Endereço:  

Rua Dr. Mario Mourão, 138 – Centro, Poços de Caldas/MG. 

Horário de Funcionamento: Sexta e Sábado: Música ao Vivo. Terça-feira: Rodízio de 

Escondidinho das 18h às 22h, com 6 sabores diferentes. Quarta-feira: Rodízio de Petiscos das 

18h às 22h, com 10 opções de dar água na boca. Quinta-feira: Escondidinho Promocional com 

30% desconto casadinha com batida ou coquetel. 

 

 

 

http://www.aguadoce.com.br/nossas-casas-agua-doce/pocos-de-caldas/
https://www.facebook.com/pages/Cachaçaria-Água-Doce-Poços-de-Caldas/452019848174232


 

 

Descrição: Especializada em chopes artesanais e com gastronomia mineira contemporânea. 

Possui carta de vinhos selecionados do Brasil e do mundo, além de 50 rótulos de cervejas 

especiais. Facilidades: brinquedoteca e estacionamento próprio. 

 

Promoção para os Congressistas do XXVI ENTMME:  

- Um choppinho artesanal Backer na apresentação do crachá e documento com foto.  

 

Página facebook:  

https://www.facebook.com/saojorgeemporio/info/?tab=overview  

 

Endereço:  

Rua Prefeito Chagas nº 296 – Centro, Poços de Caldas/MG. 

 

Horário de Funcionamento: Aberto de terça a domingo, à partir das 17h até o último cliente. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/saojorgeemporio/info/?tab=overview


 

 

Descrição: Antigo Santa Rosa - um dos ambientes mais tradicionais da vida noturna de Poços 

de Caldas. Hoje, com uma infraestrutura de primeira, ambiente e cardápio renovado, é um 

local imperdível. 

 

Promoção para os Congressistas do XXVI ENTMME:  

- Drinks de APEROL por R$ 12,90, caipirinha tradicional de cachaça por R$ 9,90 e duas 

caipivodkas por R$ 25,00 para os participantes do evento que apresentarem o crachá do 

evento e um documento com foto. 

 

Página facebook:  

https://www.facebook.com/santarosapocos 

 

Endereço:  

Rua Barros Cobra, n 18. Centro - Poços de Caldas. Em frente ao Hotel Nacional. 

Horário de Funcionamento: Quarta e quinta-feira das 17:00 até 00:00 ou conforme o 

movimento. 

 

https://www.facebook.com/santarosapocos


 

 

 

Descrição: Casa noturna especializada em shows, drinks, cervejas artesanais e comida 

mexicana. É considerado o Pub mais tradicional da região.  

 

Promoção para os Congressistas do XXVI ENTMME:  

- Meia entrada para os participantes que apresentarem o crachá do evento e um documento 

com foto. 

 

Site:  

www.newyorkpub.com.br  

 

Página facebook:  

https://www.facebook.com/NewYorkPub1997  

 

Endereço:  

Rua Rio de Janeiro nº 243 – Centro, Poços de Caldas/MG. 

 

Horário de Funcionamento: Na semana do XXVI ENTMME estará aberto a partir de domingo 

das 21h até o último cliente. 

 

 

 

http://www.newyorkpub.com.br/
https://www.facebook.com/NewYorkPub1997


 

 

Descrição: Uma excelente pizzaria, com cardápio diversificado e pizzas premiadas. A família 

“Pizza na Roça” chegou a Poços de Caldas em 2010 e conquistou o paladar dos mineiros.  

 

Promoção para os Congressistas do XXVI ENTMME:  

- 1 Chopp Heineken cortesia (300ml) por pessoa e uma massinha Lemon Pepper (porção 

individual). Participantes do evento devem apresentar o crachá e documento com foto. 

 

Site:  

www.pizzanaroca.com.br 

 

Endereço:  

Rua Correa Neto, 473 Centro – Poços de Caldas/MG. 

 

Horário de Funcionamento:  

Todos os dias a partir das 18h. De domingo a quarta, encerramento às 23h. Às quintas, sextas e 

sábados, às 00h. 

 

http://www.pizzanaroca.com.br/

