


O que é o Jantar Secreto? 
Não, nós não somos um restaurante. No 

Jantar Secreto nossos convidados não sabem 
o que vão comer até o momento que o prato 

chega à mesa.

Nossos menus são criados dentro de um 
tema e o fio condutor para a criação dessa 

mistura de sabores e sensações são as 
memórias, viagens e reflexões do chef 

Gustavo Rigueiral e sua esposa e responsável 
pelo serviço, a jornalista Larissa Januário.

Como nosso nome diz, o local do evento é 
secreto. Mas podemos contar que ele 

acontece na cidade de São Paulo e que, na 
véspera, revelamos o local por e-mail. 



Como funciona nosso jantar?
Comer é viajar por culturas e ideias, por 
isso cada prato tem seus ingredientes, 
origem e inspirações apresentados pelo 
chef para os participantes, que 
embarcam nessa viagem de sabores 
acompanhados por bebidas escolhidas 
a dedo para harmonização, 
apresentadas cuidadosamente pela 
chefe de salão. 



Sua empresa no Jantar Secreto!
Uma provocação gastronômica inovadora e 
repleta de surpresas está de portas abertas 
para receber a sua empresa, em eventos 
privados e exclusivos!

E para garantir um momento incrível para 
todos, oferecemos diversos tipos de menus à 
sua escolha, permitindo que você saiba 
exatamente tudo o que será servido, 
deixando a parte da surpresa para os 
convidados.

Se o cliente é vegetariano, vegano ou tem 
alergias e restrições alimentares, não tem 
problema: é só compartilhar essas 
informações com a gente e preparemos 
opções especiais, sem custos ou taxas.



Lembranças da Itália. 
Toscana, Lazio, Campania, 
Emilia-Romagna… cada região da Itália 
é um mundo particular de aromas e 
sabores que inspiram o chef, após uma 
viagem de 40 dias por todo o país da 
bota, a construir esse menu. 
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Burrata DOC de búfala.
Molho rústico de tomate.

Rúcula selvagem.
Crocante de focaccia pugliese.
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Fogo. 
Mais que um jantar preparado sobre as 

brasas, esse menu é um estudo 
completo e profundo sobre o fogo. 

Todos os pratos (incluindo a 
sobremesa) são preparados tendo 

como fio condutor os quatro 
momentos deste elemento 

fundamental na culinária: fumaça, 
chama, brasa e cinza.

 



Pato na brasa.
Repolho queimado no fogo.
Vinagrete morno de castanha 
de caju, melado de cana e 
coentro.



Ingredientes brasileiros: 
tradição em evolução.
Técnicas clássicas e modernas da 
cozinha mundial, aplicadas a uma lista 
interminável de ingredientes 100% 
brasileiros. Uma visita à receitas 
brasileiras mais clássicas, mas com 
variações criativas.
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Ribeye na brasa.
Mandioca em três versões.

Manteiga de castanha de Barú.
Quiabo tostado.
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França afetiva.
Pratos sazonais, crocantes e 

perfumados para se sentir em Paris. 
Um menu cheio até a boca com as 

receitas francesas favoritas da 
Larissa Januário, esposa do chef 

Gustavo Rigueiral,  jornalista e 
responsável pelo nosso serviço que, 

além de tudo isso, ainda é 
apaixonada pela culinária francesa. 
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Salada Niçoise.
Lombo de atum selado em 
crosta de gergelim.
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Terra e mar.
Um menu carregado de memórias, 
cumplicidade e história. A união 
perfeita dos pratos vindos do mar 
favoritos da jornalista e responsável 
pelo nosso serviço, Larissa Januário, e 
os vindos da terra e brasa prediletos do 
chef Gustavo Rigueiral. 10 anos de 
cozinha afetiva, em um momento mais 
do que especial.
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Vieiras tostadas 
na chapa de ferro.

Maçã verde.
Bernaise de chorizo espanhol.

Pipoca de arroz negro.



Tudo isso em um oásis no meio da cidade!
Um charmoso sobrado paulistano localizado 

em uma rua sossegada, com ar de praia e 
campo, a Casa Jantar Secreto é um 

verdadeiro oásis na cidade.

A apenas 5 minutos do Parque do Ibirapuera 
e da Avenida Paulista, o sobrado tem o 

projeto assinado pelo arquiteto André Vainer 
e tem em mente uma ideia: receber pessoas 

de forma agradável e aconchegante e, para 
isso, construiu toda a infraestrutura 

necessária para a realização do seu evento.
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Capacidade para receber 30 pessoas sentadas.
Parede para projeção.
Internet (wi-fi).
Banheiro (2º andar).
Mobiliário em madeira de demolição.
Enxoval (cerâmicas, talheres de alto padrão, 
copos e taças de cristal).
Cozinha envidraçada com vista para o salão.
Área externa para eventos diurnos.
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Casa Jantar Secreto - Entrada.



Casa Jantar Secreto - Área interna.
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Casa Jantar Secreto - Área interna.
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Casa Jantar Secreto - Área interna.
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Casa Jantar Secreto - Área externa.



Uma viagem gastronômica em qualquer lugar!

Além dos jantares na Casa Jantar Secreto, 
você pode levar nosso menu para o espaço 
que quiser.

Para que isso aconteça, avaliamos a estrutura 
do local indicado e pensamos em todos os 
detalhes para que o evento seja realizado 
sem que você tenha qualquer preocupação, 
deixando a surpresa para os seus convidados. 



E que vai até você!
Com a pandemia do Covid-19, o Jantar Secreto 

criou uma forma exclusiva de estar junto dos 
seus clientes: O Kit Menu Degustação Delivery.

Todas as opções mostradas foram 
transformadas em um kit menu degustação 
completo, que chega na sua casa com todas 

as etapas do menu prontas para serem 
finalizadas, junto com um manual para a 

finalização de cada etapa. 

Essas etapas podem ser seguidas também no 
stories em destaque no @jantarsecretooficial, 

nosso perfil do Instagram.



Investimento.
Por pessoa:

● Menu degustação de 5 etapas - sem bebidas alcoólicas

● Menu degustação de 5 etapas + harmonização de bebidas alcoólicas + 
bebidas não alcoólicas variadas

Para receber o menu completo e mais informações, entre em contato: 
contato@jantarsecreto.com

Trabalhamos com pagamento via dinheiro, cheque e transferência 
eletrônica. Além de cartões de crédito via sistema online (sujeito a taxas).
 



Condições.
● Caso não compareçam todos os convidados, caberá ao contratante arcar 
com o valor remanescente.

● O serviço de cozinha e salão acontecerá no dia e hora determinado pela 
parte contratante com duração de 3h. A extrapolação do horário, acarretará na 
cobrança de um adicional de R$ 800,00 por hora extra de serviço.

● Em caso de cancelamento do evento, ou prorrogação da data do mesmo, 
dois dias antes do evento sem prévia concordância das partes, o contratante 
pagará ao contratado uma multa correspondente a 1/3 (um terço) do valor 
contratado. Após esse período, o cancelamento ou adiamento do evento 
acarretará no pagamento de 100% do valor contratado.



Para dúvidas 
e alterações: 
contato@jantarsecreto.com
11 9.7108.0913




