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Festival de Comida de Boteco termina neste 
domingo em Maricá, no RJ 
A primeira edição do festival na cidade começou no dia 2 de outubro e tem a participação de 40 

bares e restaurantes. O evento tem ajudado a movimentar o setor no período de pandemia 

 

 

O 1º Festival de Comida de Boteco de Maricá, na Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro, termina neste domingo (1º) com um salvo positivo, segundo os estabelecimentos 

participantes. O evento conta com 40 bares e restaurantes da cidade que desenvolveram 

pratos exclusivos para o festival. 

Os preços dos pratos são fixados em R$ 29, R$ 49 e R$ 69. 

Um dos pratos preparados especialmente para o festival foi uma cebola empanada, 

preparada por um restaurante do Centro da cidade. 

"É um copo de cebola empanado na farinha panko. O recheio dele é catupiry com 

creme leite e calabresa. Eu finalizo com catupiry e salsa pra dar um sabor", contou Eduardo 

Victal, chefe responsável pelo prato.  

 

Chef de Maricá criou prato de cebola empanada para o Festival de Comida de Boteco — Foto: 

Giovanna Pires/Inter TV RJ 
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Segundo o gerente do restaurante, o evento proporcionou a visita de 
pessoas de outras cidades e que ainda não conheciam o estabelecimento. 
 

"Como ficamos bastante tempo fechados, com esse festival, já veio gente 
de fora. De Niterói, São Gonçalo, Rio, pra conhecer a cidade de Maricá e os 
restaurantes participantes", disse o gerente Carlos Câmara. 
 

Entre os estabelecimentos que oferecem apenas a opção delivery, tem o 
empreendimento da Taísa e do marido José. Eles trabalham com doces 
funcionais, que são saborosos e saudáveis, uma alternativa para quem gosta de 
doce mas não quer sair da dieta. 

 

 

Casal de empreendedores criou sobremesa de caipirinha para o Festival de Comida de Boteco 

em Maricá — Foto: Giovanna Pires/Inter TV RJ 

 

Para o festival, o casal planejou um pavê de caipirinha, dando a cara de 
boteco a sobremesa. Segundo o casal empreendedor, o período de pandemia 
tem sido difícil mas o festival tem ajudado e feito com que novas pessoas 
conheçam o produto. 
 

"Nossa ideia pra 2020 era abrir uma loja física, mas não deu certo. O 
período foi de tanto aprendizado que quando acabar a pandemia a gente nem 
vai sair correndo pra montar a loja. Já temos outros planos", contou Taísa 
Assunção. 
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Maricá: Festival comida de Boteco começa hoje 

 
“Estava com saudadezinha do Boteco?” Fica não!! O 1º Festival de Comida de 

Boteco começa hoje e vai até o dia 1º de novembro. Serão 40 estabelecimentos participantes 
com o mais variado cardápio para você degustar o melhor da gastronomia maricaense. O 
cliente possui três opções de valores, são preços fixos: R$ 29 (vinte e nove reais), R$ 
49 (quarenta e nove reais) e R$ 69 (sessenta e nove reais). 

Ainda obedecendo as regras de segurança epidemiológicas, respeitando o decreto que 
regula o funcionamento dos estabelecimentos durante a pandemia. O festival será realizado 
nas modalidades Delivery, onde o cliente solicita a refeição em casa, ou Take Away, onde o 
cliente encomenda a refeição e retira no estabelecimento. 

Assim como os demais festivais, está previsto que os clientes façam avaliação dos 
estabelecimentos através do site oficial do festival: Sabor, Apresentação do prato e 
Atendimento. A votação será feita através do site oficial do evento. 

A organização irá tabular os resultados e em data a ser agendada apresentará, 
destacando os estabelecimentos com a melhor colocação em cada item avaliado. 

1ª Etapa: Será feita uma média geral (quantidade de avaliação / quantidade de 
participantes), os participantes que obtiverem um número de avaliação igual ou superior a 
média geral, passará para a segunda etapa. 

2ª Etapa: Será calculado a média individual de cada categoria (Sabor, Apresentação do 
prato e atendimento) dos estabelecimentos. 

Os três estabelecimentos que obtiverem as maiores médias, serão os premiados. Obs.: 
em caso de empate, o critério será o maior número de 
avaliação. 

A premiação (um final de semana em Maricá, correspondendo a 2 diárias de casal) é 
para o consumidor que participar da avaliação 
dos pratos. O estabelecimento que tiver maior pontuação, receberá um troféu. 
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O Festival Comida de Boteco já começou 
 

O Festival Comida de Boteco reúne o melhor da gastronomia maricaense até 
01/11. São mais de quarenta opções de diferentes estabelecimentos para pedir por 
delivery ou takeaway (retirar no local). O cliente que consumir e avaliar um prato do festival 
irá concorrer a um final de semana em uma pousada em Maricá. 

Dentre as opções oferecidas, há os valores fixos de R$29 (vinte e nove reais), 
R$49 (quarenta e nove reais) e R$69 (sessenta e nove reais). É possível receber o menu 
de opções completo e avaliar os pratos participantes através do site oficial do evento. 

Ao final do evento, os três estabelecimentos com as melhores médias de avaliação 
serão premiados. Caso haja empate, o vencedor será aquele com o maior número de 
avaliações. 

Durante todo o evento, o festival respeitará as normas sanitárias vigentes de 
acordo com os decretos municipais que combatem o contágio do coronavírus. 
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Festival de comida de Boteco é atração em Maricá 

Mais de 40 bares e restaurantes com cardápios variados e especialmente elaborados para o evento 

O Festival Comida de Boteco já está rolando com o melhor da gastronomia 
maricaense. São mais de 40 bares e restaurantes com um cardápio variado. Além do 
cardápio maravilhoso o festival contará com musicas de qualidade. 

Para animar o Festival Comida de Boteco de Maricá acontecerão seis shows através 
de lives musicais com artistas da cidade pensadas especialmente para este momento.  

A abertura  fica por conta de Rafael Caçula com participações especiais dos 
cantores Ronaldo Valentim e Helinho PJ, na sexta-feira (09/10), a partir das 20h.  

Para assistir as lives, basta acessar o canal no Youtube do Maricá Convention & 
Visitors Bureau através do seguinte link www.youtube.com/maricacvb 

Além disso, nos bares e restaurantes participantes ocorrerá a retransmissão através 
de TVs e telões. 

Os organizadores do evento da empresa Conventions & Visitors Bureau (CVBx) 
destacam que por conta da pandemia, os estabelecimentos irão trabalhar preferencialmente 
com os sistemas delivery e takeaway. No entanto, os locais já abertos ao público, desde que 
respeitem as limitações de capacidade e higienização, poderão ofertar os pratos aos 
clientes.  

"Estamos Promovendo os festivais gastronômicos na cidade, estamos juntos com a 
Nossa Federação Estadual de Convention e a Rota Gastronômica" - afirma Paulo Santos 
presidente do Maricá Convention & Visitor Bureau. 

Acesse o guia completo com todos os bares e restaurantes participantes no site 

www.conhecamarica.com.br ou no aplicativo Maricá Oficial. 
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Vem aí o 1° Festival de Comida de Boteco de 

Maricá 

O festival promete oferecer o melhor da gastronomia de boteco da cidade, com pratos elaborados 

especificamente para o evento 

A partir do início do próximo mês, será realizado o 1º Festival de Comida de Boteco 
de Maricá, na Região Metropolitana do Rio. 

O evento acontecerá entre os dias 2 de outubro e 1º de novembro. 

O festival terá prioridade para atendimento no modelo delivery e take away, 
quando o cliente faz o pedido de casa e busca no estabelecimento. 

Os bares e restaurantes que já estiverem funcionando de forma presencial poderão 
servir os pratos aos clientes no local, seguindo todas as normas do decreto municipal que 
regulamenta a abertura dos estabelecimentos. 

Cada participante precisa criar um prato exclusivo para o festival que promete 
movimentar a economia nesse período de pandemia.  

O evento é organizado pelo Maricá Convention & Visitor Bureau, a Federação de 
Convention & Visitors Bureau do Estado do Rio e a Rota Gastronômica. 

De acordo com os organizadores, o objetivo do evento é reunir sabores variados 
de todos os cantos da cidade. 
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