
Você gosta de vinho, mas não sabe qual seria a 
combinação ideal entre a bebida e um prato?
 

A APM lhe convida para noites gastronômicas e 
culturais que serão verdadeiras experiências sensoriais!

Para que os médicos associados e convidados possam fazer uma incursão no que é uma 
harmonização correta, a APM lança o projeto HARMONIZAÇÃO: VINHO & COMIDA em parceria 
inédita com a Casa Flora.

Durante 5 encontros, o participante poderá fazer a degustação de vinhos com a presença de 
especialistas da Casa Flora, saborear diferentes pratos preparados pelo chef de cozinha da APM, 
e aprender mais sobre a história da região produtora do vinho apresentado.

AAntes das degustações, o convidado será recebido na Pinacoteca da APM para conhecer sobre as 
obras do acervo e participar do welcome drink, promovido pela Casa Flora.

Data: 20 de outubro

Horário: das 19h às 22h

Local: Espaço Maracá – Associação Paulista de Medicina
Endereço: Avenida Brigadeiro Luís Antonio, 
278 – Bela Vista

Convite: R$ 200,00 por pessoa / associado
R$ 300,00 por pessoa / não associadoR$ 300,00 por pessoa / não associado

*** Convites antecipados com número limitado de 30 lugares

No segundo encontro, faremos uma incursão 
por vinhos da Itália, selecionados por 
Renato Lutgens - Sommelier Casa Flora, 
com um cardápio especial elaborado pelo 
chef Josemar Sant’anna

COMPRE AGORA SEU CONVITE AQUI!

Welcome Drink na Pinacoteca 
da APM - 8º andar  
- Prosecco Sperone 

Vinhos da Harmonização  
- Lucarelli Bianco 
- Lucarelli Negroamaro  

JANTAR:

Entrada: Salada mil folhas com tomates do mediterrâneo
e lascas de parmesão   

 Prato Principal: Polenta Paganini com Ragú de Linguiça 
Calabresa 
 
SobSobremesa: Torta de limão
Harmonização: Sperone Moscato

apm.org.br

O convite dará direito: degustar todos os vinhos, pratos e licores da harmonização

Mais informações: +55 11 3188-4289 - 4305 – 4252  | eventos@apm.org.br | cultural@apm.org.br

https://doity.com.br/projeto-harmonizacao-vinho-comida
https://www.facebook.com/APM.Estadual
https://www.instagram.com/apmestadual/
https://www.youtube.com/user/TVAPM
https://br.linkedin.com/company/apmestadual
https://twitter.com/apm_sp
https://open.spotify.com/user/b9hdfrxzs5n69pcjwu8uy3k1q?si=c0f9eb67b33a41c9&nd=1
https://www.apm.org.br/

