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Hell de Janeiro e a onda dos restaurantes na areia;  
o mais novo mistura Califórnia e costa Mexicana

Bruno Calixto

Vista aérea do Sel d’Ipanema                                                                                                                                                                        Foto: Bernardo Britto - Avocado



Eles são famosos na Grécia, Espanha, Riviera 
Francesa, no México, Uruguai e até nos Emi‐
rados Árabes. Os clubes de praia – misto de 
restaurante, bar de praia e balada – vêm 
caindo no gosto dos cariocas e turistas, aos 
poucos, dominando a orla, ocupando o lugar 
dos tradicionais quiosques. Já é quase impos‐
sível encontrar aquela janela aberta com água 
de coco a R$ 5. Um dos mais recentes abriu 
em Ipanema, junto com o início de 2023. O 
Sel d’Ipanema (sel é sal em francês), do Grupo 
Accor, fica entre os postos 9 e 10, altura da 
Garcia D’Ávila. Vai ser o pé na areia do Hotel 
Sofitel, que só deve reabrir em 2024. O chef 
Carlos Cordeiro (Fairmont) é quem assume o 
comando da cozinha, segundo ele, de inspi‐
ração mexicana/californiana.  
  
Dali saem crudos de peixes do dia com óleo 
de pimenta, frutas cítricas, molho frio de 
coco e óleo de endro; tartar de atum com 
creme de abacate, salada de aipo com ci‐
tronette e pickles de jalapeño e ceviche de 
camarão com manga mergulhado em leite  
de tigre (que jorra da coqueteleira geladinho) 
– R$ 65 a R$ 80. 

De cima para baixo:  
Crudo de peixe do dia, Tartar de atum,  

Boho Chic, com vodca  
e flor de clitoria, e Tulum 

Fotos: Dhani B
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Também fazem sucessos os antojitos – brincadeira com 
a comida de rua mexicana: frango frito a barbecue me‐
xicano e sour cream (R$ 60); camarões VM salteados 
(R$ 120); guacamole regado a  pico‐de‐gallo e burrata com 
calda de morango, ervas frescas e croûtons de limão.  
 
Na ala dos quentes, atenção para a copa lombo de 
porco marinado na folha de bananeira com tortillas. 

Atenção para a grande estrela do menu, o pargo flam‐
bado com tequila, que chega inteiro à mesa, coberto 
de uma manta grossa de sal, onde permanece cozi‐
nhando por 30 minutos. Este último, para, de duas a 
quatro pessoas (R$ 240). Tudo isto servido em louças 
de cerâmica vindas da Turquia. 
  
As sobremesas são um espetáculo à parte. Churros? 
Tem, com chantilly de doce de leite. Mil folhas? Com 
creme de coco com baunilha e calda de morangos. 
Gelado de limão? Com couli de maracujá, gelatina de 
margarita e suspiro quebrado. E torta de chocolate? 
Claro, com toffee de caramelo salgado e crocantes de 
pimentas mexicanas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Chef Carlos Cordeiro                                           Foto: Dhani B

Churros 
com 

chantilly 
de doce 
de leite                                           

Foto: Dhani B
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Para o brinde, uma série de drinques autorais, e dá‐lhe 
margaritas, spritzer, gim&tônica, vinhos e (para quem 
fica bem sem álcool) smoothies. 
  
Com foco na sustentabilidade, a arquiteta Flávia 
Machado priorizou madeiras clarinhas para as mesas e 
o teto. São 160 lugares entre cadeiras, sofás e 
espreguiçadeiras. O espaço é cercado de canteiros com 
vegetação de restinga e ombrelones com franjinhas 

que lembram “The White Lotus”, onde sobram con‐
forto, entretenimento e uma estrutura de altíssimo 
padrão. Um restaurante na areia! 
 
SERVIÇO 
Sel d'Ipanema 
Endereço: Av Vieira Souto, QC 11 e QC 12, Ipanema,  
Rio de Janeiro / RJ – Tel.: (21) 99293‐4765 
Horários: De terça a domingo das 11 às 21h 
@selipanema 

Ceviche de peixe do dia                                          Foto: Dhani B

Mil folhas com creme de coco com baunilha e morangos                           
Foto: Dhani B

http://@selipanema

