
Restaurantes em New York 
 

Nome Especialidade Preço Localização Comentários 

*Balthazar Comida francesa $$ 568 Broadway  
Spring St com Broadway 

otimo..comida francesa e super badalado. O clima é uma delícia, 
new yorks bacanas e sempre movimentado 
(212) 941-0364 

*Bar Pitti Comida Italiana $$ 6a av entre Houston e Bleecker Cheio de modeletes e atrizes famosas, ideal para sentar e comer 
um Parpadelle com molho rosê e bacon depois de um longo dia 
andando pelo Soho. 

*Bondst Japonesa  Bond St (Between Broadway and 
Lafayette Street) 

 

*Burger Joint  Burguers $ 119W 56th Street 
Parker Meridien 

 

*Cacio e Vino Italiana  80 2nd Ave - entre a 4 e 5 Streets Restaurante de bairro, só dá italiano. Vale se estiverem pelo East 
Village. Peçam o spaghetti que vem dentro do queijo gruyere 
derretendo na sua frente 

*Carmine´s Comida Italiana $$ 220 West com 44st Pós Broadway é o programa! Um restaurante super típico de NY, 
com porções enormes e o carro chefe é o bife à milanesa de vitela, 
delicioso que serve 3 a 4 pessoas.  Lamas de NY. 

*Carnegie Deli Delli  857 7th Av -  entre 54 e 55th street Comer o sanduíche de pastrami, picles e cheesecake 

*Corner Bistro   Burguers  west 4th street West Village  

*Crumbs Bakery  420 Lexington Avenue 
37 East 8th St Third Ave  
43 West 42nd St Lexington Ave 
37 East 8th St Third Ave 
880 Third Ave Union Square 

Os cupcakes da Magnólia são ótimos, mas os da Crumbs são 
melhores 

*Dean & Deluca Delli  Village - 560 Broadway Piquenique no Central Park. 

*Félix  $ 340 West Broadway, com Grand 
Street 

Propagandas antigas, grandes portas de vidro e teto metálico 
fazem um pano de fundo atemporal neste cenário moderno Prato 
principal US$19.  212 431 0021 

*La esquina Comida Mexicana  Soho É uma portinha mínima, passa pela cozinha, um corredor e, de 
repente, abre-se um restaurante enorme e lindo na sua frente! 



Importante fazer reserva 

*Lever  $$$ 390 Park between 53 rd and 54 th Comida excelente.  Um dos restaurants mais lindos de NYC 
212-888-2700 $$$ 

*Magnolia Bakery  Rockfeller Center Se forem na Magnólia, comam o pudim de banana - inesquecível 

*Nobu Comida Japonesa  Tribecca  

*Pastis Bistrô Francês  Meat Pack District,  
fica na 18 ou 19 street 

bom brunch.  Do mesmo dono do Balthazar 

*PJ Clarke`s Burguers  915 Third Avenue at 55th Street O melhor cheeseburger da cidade! Imperdível 
 

*Pó Comida Italiana  31 Cornelia Street Restaurante italiano divino!!! O lugar é bem pequenininho, mas é 
super aconchegante e simplesmente maravilhoso.  um talharim 
preto com camarão e frutos do mar; um macarrão com cogumelos 
e o gnochi com molho vermelho que é conhecido mundialmente 
como um dos melhores de NY 

*Raul's Comida Francesa  180 Prince Street entre Sullivan e 
Thompson Streets 

bistrô francês - considerado um dos melhores 
melhor com reserva 

202   Meatpackig District O brunch de lá é delicioso. Bom para almoçar, público mais 
alternativo e ainda vende umas roupinhas bacanas (e caras) 

Amy's Bread Bakery  47 Pães fresquinhos e deliciosos sempre 
 

Artisinal Comida Francesa $$ 2 Park Av com 32 st boas carnes.  foundue excelente 
212- 725-8585 

Asia de Cuba Cubana  237 Madison Avenue entre 37 e 38 
Street 

Típico happy hour. Drinks e sobremesas maravilhosos 
melhor com reserva 

Asíate Asiática $$$$ 80 Columbus Circle  
Fica no Hotel Mandarin 

É caro e sofisticado, mas vale a pena.  melhor com reserva 

Boqueria Comida Espanhola  53 west 19th street O lugar é uma graça, pessoas bacanas e descoladas. O método do 
restaurante é pedir várias coisinhas pequenas para beliscar e 
provar de tudo. 

Bouley Comida Francesa $$$$ 120 West Broadway at Duane St Duas estrelas no Michelin.  Aproveite para reservar no almoco que 
e mais barato o menu degustacao – 35 por pessoa sem vinho 
212 – 964-2525 

Buddakan Contemporânea  75 9th Ave (quase em frente ao 202) Além da comida ser maravilhosa (contemporânea picante) o lugar 



Picante bomba no sábado à noite! É enorme e lindo. 
Precisa reservar senão fica impossível para entrar 

Buddha Bar    Caro, mas de repente pra uma coca cola é legal... ou pra 1 drink 
antes de teatro 

Butter  $$  o maior point da cidade…paquera…comida e astral legal 

Café Habana Comida Cubana $$ 17 Prince Street - esquina com a 
Elizabeth, Soho 

Você se sente em Cuba. Quando estiverem em Nolita, passem por 
ele, nem que seja para comer o milho no espeto rapidinho. sempre 
cheio as sextas…e sábado. 

Cipriani   Perto da Grand Central comida gostosa, rápida e barata.  A pessoa monta seu prato, senta 
rapidinho com a bandeja, come e vai embora 

Dizzy's Coca-Cola Jazz Bar  33 West 60th, Columbus Circle Melhor reservar 

Dos Caminos Comida Mexicana    

Five Guys Burger Burguers $ 43W 55th Street  

Friemans   Lower East Side Para chegar ao restaurante você passa por uma rua pequena, meio 
pichada, simulando um beco, um clima bem legal. O restaurante é 
uma casa mesmo com móveis rústicos e ambientes divididos 

Gemma   335 Bowery Street Fica num hotel super descolado (The Bowery Hotel)  
bom para brunch ou uma boa pizza à noite 

Gueixa Comida Japonesa   De fora, você não dá nada, parece bem discreto, mas é uma delícia 
e super conhecido dos new yorkers 

Ino Comida Espanhola $ Belford Street com Houston Tem tapas e bons vinhos – clima jovem 

JG Melon's Burguers  74/75 com 3a av  

Lupa Comida Italiana  170 Thompson O melhor da cozinha Italiana em NY. 
Melhor fazer reserva - 212-982-5089 

Mercer Kitchen    Mercer Kitchen é uma delícia 

One Hundred Acres   38 MacDougal Street melhor lugar de brunch da cidade. Brunch de verdade. 

Pylos Comida Grega  east village 7th street entre 1a e A  

Rosa Mexicana Comida Mexicana   comida bem gostosa, ambiente bem legal também. 

Sarah Beth   Ao lado do The Plaza, em frente ao 
Central Park 

servem um brunch bem gostoso também 

Serafina´s     



Shake Shack Burguers    

Spice Market   403W 13th Street  
próximo do Pastis em Meatpacking 

peçam a degustação. Esse é muuuuito legal. 

Stanton Social   99 Stanton Street perto da Allen 
Street -Lower East Side 

É o máximo. São várias comidinhas e a sopa de cebola é algo do 
outro mundo. melhor com reserva 

Vong Comida Thai $$$ Lexington Avenue – 53 street Uma estrela do Guia Michelin e esta sob chefia do conhecido Jean-
Georges Vongerichten de Hong Kong. Fica numa portinha 
escondida na esquina 

Whole Food Mercado Orgânico  Hudson Street Uma cadeia de super mercado somente de organicos, mas é de um 
conceito genial 

 


