
Data : 15/12/18 das 12h às 19h
Av. Copacabana, 177- térreo - 18 do forte

Alphaville - Barueri
(11) 4193-9240

/t2caferestaurante @t2_cafe

T2 BBQ FEST



SOBRE O FESTIVAL

Primeira churrascada gourmet 
de Alphaville! Um novo conceito 
de BBQ servido à mesa. Isso 
é o T2 BBQ Festival. Somente 
duzentas pessoas devidamente 
acomodadas participaram dessa 
experiência única.



SOBRE O FESTIVAL

O evento contará com quatro 
estações pilotadas por renomados 

chefs assadores apresentando 
diferentes técnicas de cocção.

Você degustará diversas proteínas
e acompanhamentos, além de 

bebidas por um preço único.



O ESPAÇO

Em um ambiente sofisticado e aconchegante, você passará 
uma tarde agradável ao som de muito blues e rock n’ roll.



OS ASSADORES

Nubia signorini
Ancho, costela e picanha

Renato gil
Tomahawk, prime rib, frango assado e sobrecoxa desossada

Apaixonado pela arte do fogo e referência 
nacional em churrasco de todos os tipos, 
@renatorgil, do grupo @demasbbq, está 
confirmado para o nosso time de assadores 
do t2 bbq fest, Gil é presença garantida nos 
principais eventos gastronômicos espalhados 
pelo Brasil afora.

Formada em gastronomia, já trabalhou 
em restaurante de diferentes segmentos. 
Descobriu sua paixão por barbecue em 2014 
e de lá pra cá não parou mais. Já esteve no 
comando de uma bbq house e atualmente 
participa de festivais de churrasco por todo 
país.



OS ASSADORES

Fábio Benetton
Porco assado, costelinha, paleta e brisket

Madson bessa
Meca assado (peixe espada)

São 15 anos de experiência gastronômica 
cultural e rústica e suas vertentes. Focado em 
cozinha autoral, desenvolve pratos em diversos 
segmentos gastronômicos atendendo com 
requinte para saciar todos os paladares. Ministra 
cursos e consultoria culinária, promove eventos 
particulares por todo o Brasil. 

Fábio Benetton “Benê”, a anos trabalhando 
com eventos e participando de festivais de 
gastronomia e BBQ, participou  diversos 
cursos e workshops relacionados a carne e 
métodos de cocção, etc. Sócio do @demasbbq 
e do @garage_smoke_house. 



MÚSICA AO VIVO

RIVOTRIO - O Blues que vai e volta na História
A banda RIVO TRIO apresenta o espetáculo chamado “Bluemerangs”, que é um projeto que conta, canta e toca 
a história do blues e do rock and roll. No formato de shows ou workshops, pode ser apresentado em teatros, 
bares, eventos em empresas, congressos e é uma viagem pela alma humana colorida pela sonoridade do 
Blues, tendo se apresentado por todo o Brasil em Eventos, Festivais, casas especializadas como o Mississippi 
em São Paulo e no exterior em New Jersey e no B.B. King’s Club em New York – USA, entre outros.

Constituída por um power trio ( guitarra, contrabaixo acústico e bateria, além dos vocais), cuja performance 
pode incluir baixo elétrico, guitarras e violões com cordas de aço (6 e 12 cordas) e gaitas.

Maurício Pedote guitarras, violões e voz. Migue Antar contrabaixo acústico, voz. Helder Lúcio percussão, 
bateria e voz.



MÚSICA AO VIVO

O repertório conta com Robert Johnson, Little Walter, Jimmi Reed, Muddy Waters, BB King, Albert King, Magic 
Slim, Stevie Ray Vaughan, Eric Capton, Jimmi Hendrix, The Doors, Jeff Beck, Robben Ford, Gary Moore, Robert 
Cray, Stevie Wonder, Pink Floyd, Rolling Stones, Led Zeppelin, Deep Purple, Steppen Wolf, Doobie Brothers, Dire 
Straits e outros cujo espírito blues/rock pode ser ouvido permanentemente.

A alma de músico transcende os países e estilos, trazendo o espírito blues com as heranças rítmicas e melódicas 
brasileiras e latino americanas dos integrantes do Rivo Trio.

As apresentações são feitas de maneira viva e interativa com o público. Os músicos trazem todo o equipamento 
e instrumentos necessários para a boa execução da música, incluindo bateria, microfones e pedestais, mesa 
de som e aparelhagem de voz .



PREÇOS E SERVIÇOS

• Valor promocional primeiro lote: 
R$ 265,00 H 
R$ 215,00 M 

• Segundo lote: 
R$ 315,00 H 
R$ 265,00 M 
(Bebida e comida à vontade)

• Parte da renda será revertida para 
fins beneficentes 

• Bebidas: Open Bar - cerveja, uísque 
e caipirinhas de vodka, caipirosca, 
gin tônica e cachaça, refrigerantes 
e água.  
Sucos e qualquer outra bebida será 
cobrada à parte. 

• Comida: Churrasco e pratos à la 
carte 

• Música: Banda ao vivo tocando 
Blues, Classic Rock e DJ.


