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CANTINA DU VINI
GASTRONOMIA ITALIANA 
COM TEMPERO BAIANO

Sob o comando de Vini Figueira, 
a Cantina du Vini vem chamando 
a atenção no cenário gastronômico 

baiano desde que abriu as portas no Rio 
Vermelho, em Salvador, Bahia.

O segredo do sucesso

Com apenas três anos de 
existência, a Cantina du Vini já 
obteve o sucesso que outras tan-
tas levaram muito mais tempo 
para alcançar. O segredo desse 
sucesso é o bom gosto e a criati-
vidade do chef Vinicius Figueira, 
que mistura a culinária italiana 
com ingredientes tipicamente 
baianos. Por exemplo, o famoso 
Spaguetti alla Vongole, da Itália, 
depois de passar pelas mão do 
chef Vinicius, é servido com 
lambreta, um prato tipicamente 
baiano; o mesmo acontece com 
a bruschetta de carne de sol com 
banana da terra e outras tantas 
invenções inovadoras.

O chef Vinicius Figueira 
tem apenas 27 anos, mas tanta 
experiência que pode ser consi-
derado um cidadão do mundo. 
Nascido em Búzios, no litoral 
carioca, morou dois anos em 
Barbacena, Minas Gerais, onde 
estudou gastronomia, e viveu 
em 14 países da Europa. Tudo 
isso para aprender as minúcias 
da arte que escolheu se dedicar: 
a gastronomia.

Aos 16 anos elegeu a região 
mineira para se fixar, porque 
achava a culinária do Estado 
riquíssima. Ficou dois anos em 
um hotel-escola do Senac, onde 
aprendeu de tudo. Formado, 
seguiu para a Europa, onde pas-
sou por vários estágios, nos quais 

trabalhou com chefs renomados, 
como Victor Sobral, em Lisboa.

De volta ao Brasil, passou 
pelos restaurantes Capricciosa, 
Satiricon e Sawasdee Bistrô. 
Nesse último, se especializou em 
culinária tailandesa. O aprendi-
zado lhe rendeu o convite para 
ir à Bahia montar o cardápio 
do Zen, o primeiro restaurante 
tailandês do Estado. E aí... foi 
amor à primeira vista pela terra 
do dendê. Na Bahia, Vinicius 
também montou o Bistrô du 
Vini para a Casa de Vinhos e, 
um ano e meio depois, achou 
que era a hora de ter seu próprio 
negócio e elegeu a gastronomia 
italiana para tal.

A paixão pelos pratos deli-

ciosos à base de produtos sim-
ples, como tomate, manjericão 
e uma massa, foi o que seduziu 
o chef, que a cada ida à Europa 
para visitar a filha, que mora lá, 
passa um tempo na Itália des-
vendando os segredos milenares 
dessa cozinha. O resultado foi a 
Cantina du Vini, espaço criado 
por Vinicius em que tudo tem 
seu dedo, da montagem do car-
dápio à decoração. 

Ambiente típico 
italiano, mas nem 
tanto...

A casa de dois andares que 
abriga a Cantina du Vini é cui-
dadosamente decorada com mo-
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tivos italianos clássicos: toalhas 
quadriculadas, cadeiras verdes 
e vermelhas, piso de madeira, 
luminárias, objetos de aparência 
antiga e até a “Monalisa” e o 
“Homem Vitruviano”, de Da 
Vinci, marcando os banheiros 
feminino e masculino.

Os dois andares são dividi-
dos entre o bistrô, que fica no 
primeiro andar e tem apenas 18 
lugares e clima mais intimista, 
e a animada cantina, que fica 
no segundo andar e recebe até 
70 pessoas. 

A decoração é um capítulo à 
parte: a parede que divide a re-
cepção do térreo é feita de rolhas 
de vinho; o teto é enfeitado com 
120 mil fitas do Senhor do Bon-
fim com as cores da bandeira da 
Itália (verde, branca e vermelha); 
e, em outro teto, quase 1.000 
panelas velhas estão penduradas.

A adega da casa é outro 
destaque. O espaço climatizado 
tem um acervo selecionado de 
220 garrafas. Vinhos como o 
Angélica Zapata, para ocasiões 
especiais, e o Emiliana Cabernet 
Sauvignon, para o dia a dia, são 
apenas algumas das opções. 

Um menu feito para 
satisfazer os paladares 
mais exigentes

O menu da Cantina du Vini 
apresenta clássicos da culinária 
italiana, que levam pitadas de 
temperos baianos, como a pi-
menta de cheiro, já que Vinicius 
gosta de valorizar os produtos 
da terra. 

Já na entrada é possível 
notar a culinária diferenciada: 
brusche ta de salmão com gor-
gonzola; carpaccio de filé mig-
non com molho de atum com 
alcaparras, servido com rúcula e 
torradas; tábua de queijos com 
salame italiano servido com 
pães; sopa de mexilhões, servida 
com pão italiano; laminas de 
peixe empanado, servido com 
molho de ervas; e polpeta servida 
com molho pomodoro. 

Mas é no menu de massas 
que a Cantina du Vini mostra 
a harmonização perfeita de 
sabores. As massa secas e arte-
sanais, que incluem Spaguetti, 
Penne, Fusili e Fettuccine, estão 
disponíveis nas opções A Moda 
da Casa, com molho de tomate, 
calabresa, bacon, azeitona,pi-
menta calabresa e manjericão; 
All Arrabbiata, que harmoniza o 
molho de tomate com pedaços 
de tomate e pimenta calabresa; 
Alla Bolognese, o clássico e 
saboroso molho de tomate com 
carne moída; Alla Marinara, 
com molho de tomate, frutos do 
mar e manjericão; Du Vini, que 
leva molho de tomate, polpeta 
e manjericão; Alla Puttanesca, 
uma harmoniosa mistura de 
molho de tomate, atum, aliche, 
azeitona preta, alho, alcaparras e 

tomate; 4 Formaggio, que 
leva molho branco com 

provolone, gorgonzola, 
parmesão e gruyère; 
ao Funghi Secchi, 
formulado com 
molho branco, 
funghi seco e gor-
gonzola; ao Sugo, 

c o m  m o l h o  
de tomate e 
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manjericão; Camarão, que leva 
molho de tomate, camarão, cebola 
e manjericão; Dona Scheila, que 
tem como ingredientes vôngoles, 
manjericão e pedaços de tomate; 
e a Carbonara, que une os sabores 
de molho branco, bacon, creme de 
leite e queijo parmesão.

As lasanhas são disponíveis 
em duas versões: à bolognesa, 
com molho de tomate e carne 
moída; e de frango, com molho 
branco e massa de espinafre com 
frango... imperdíveis!

Mas nem só de uma boa 
massa vive uma cantina italia-
na... então, para quem adora 
uma carne, a Cantina du Vini 
oferece prato preparados com 
carnes especiais e receitas pra lá 
de suculentas. Entre as carnes 
vermelhas, a escolha fica entre 
File mignon com molho madei-
ra; File mignon com molho 4 
queijos; Payard de filé mignon; 
Filé mignon à Parmegiana: e 
Ossobuco de cordeiro, servido 
com purê de aspargos. 

Para os que preferem uma 
boa carne branca, a cantina 
dispõe de frango e peixe. As op-
ções incluem Frango grelhado; 
1/2 galeto assado, servido com 
manteiga de sálvia; e Frango à 
parmegiana; além de frutos do 
mar, com as opções de peixe 
branco ou salmão, com molho 
de champignon com alcaparras; 
e camarão à parmegiana.

Os risotos também fazem 
parte do cardápio e as opções 
incluem risoto de polvo; Risoto 
de camarão; Risoto de file mig-
non com tomate seco.

Além das massas, a Cantina 
du Vini também serve pizzas 
tradicionais e especiais com 
o toque do chef, com sabores 
incríveis e de uma forma que irá 
surpreendê-los. Entre os desta-
ques estão a Alla Tude (mussare-
la, tomate, manjericão, orégano 
e molho de tomate); Calabresa 
(mussarela, calabresa, cebola, 
azeitona, orégano e molho de 
tomate); 4 queijos (mussarela, 
provolone, gorgonzola, catupiry 

e molho de tomate); Al Mare 
(molho de tomate com manje-
ricão); Portuguesa (mussarela, 
tomate, ovo, azeitona, cebola, 
presunto, orégano azeitona e 
molho de tomate); Frango com 
Catupiry; e Banana com canela. 

Para finalizar a refeição in-
tensamente, a Cantina du Vini 
dispõe de sobremesas saborosas, 
que combinam perfeitamente 
com cardápio. As opções são 
torta búlgara, servida com cre-
me de leite; creme de papaya 
com licor de cassis; Duetto de 
chocolate servido com Zam-
baione de café; e o tradicional 
Tiramissú.
             

A Cantina du Vini oferece 
às terças, quartas e domingos, 
rodízio de massas e pizza, sem-
pre das 18h às 23h. Todo dia 
29 do mês, a casa promove o 
Gnnochi da Sorte, que funciona 
assim: o cliente escolhe o molho 
para a massa e leva para casa 
uma nota de 1 dólar.

E tem mais. De terça a sexta, 
o restaurante abre para o almoço.  
Na opção “executivo” são ofere-
cidos um prato principal e uma 
sobremesa. A pessoa escolhe 
uma proteína e um acompa-
nhamento. O prato já vem com 
uma salada. São duas opções de 
sobremesa, que pode ser substi-
tuída por um café. 

A casa recebe reserva para 
grupos e em comemorações de 
aniversário... e ainda puxa o 
“parabéns pra você”, na maior 
animação italiana.

www.cantinaduvini.com


