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Rio has breakfast options with stunning views

Jarbô Café and Brasserie @jarbocafe

A good place to wake up, enjoy the view and have the breakfast of your dreams. Rio's natural
beauties make the city the perfect setting to start the day as if you were in a movie. There is
no shortage of options for all tastes and budgets in several neighborhoods of the capital and in
Niterói, a city in the metropolitan region that shares the Guanabara Bay with Rio. Check out
this mouthwatering tour:

Copacabana

Confeitaria Colombo, Forte de Copacabana | Photo: Instagram @deisy_mrs

Fort Copacabana, located at Posto 6 on Copacabana Beach, is a fort managed by the Army. In
it, you'll find a branch of the traditional Confeitaria Colombo. The delicious breakfast offered
by them has a fantastic ingredient: a view to Copacabana Beach and the Sugar Loaf. Inside the
Fort, you'll feel completely out of the chaos. (Praça Cel. Eugênio Franco 1. Open from Tuesdays
to Sundays, as of 10 am)

Jardim Botânico

Garden Café | Photo: @Bianca Lourenco | https://bit.ly/2Y71I5S

The park created in 1808 by Dom João VI and once frequented by personalities such as Tom
Jobim and Clarice Lispector offers two breakfast options for those who wish to start the day in
a beautiful and quiet setting. Jarbô Café is located right next to Espaço Tom Jobim. And the
Garden Café is located right behind the Visitor Center. After starting the day with breakfast,
make sure you visit the park's 137 acres. (Rua Jardim Botânico 1008. Open from Tuesdays to
Sundays, as of 8 am)

Ipanema

Espaço 7zero6| Photo: Instagram@espaco7zero6

There is no shortage of options for breakfast in the city's trendiest neighborhood. However,
those who choose Espaço 7zero6 will enjoy a spectacular view of Ipanema Beach, Lagoa and
even Corcovado. Their breakfast is impeccable. The menu is abundant and varied. Reservation
required. (Av. Vieira Souto 706, terraço. Fridays, Saturdays, Sundays and holidays, from 8 am
to noon).

Santa Teresa

Térèze | Photo: Instagram: @viajandoadois

The charming neighborhood located between the Southern and Northern zones also offers a
perfect breakfast with a stunning view. At Restaurante Térèze, visitors can enjoy the view of
Santa Teresa, the Guanabara Bay and part of the City Center. This upscale space offers a varied
menu. It also offers good options for vegans. Reservation is recommended. (Rua Almirante
Alexandrino 660. Daily, as of 7 am)

Niterói

Bistrô Mac | Photo: @ChrisBecker Foursquare | https://bit.ly/2FmSuv6

The Museum of Contemporary Art, designed by Oscar Niemeyer, has an incredible view of the
Guanabara Bay and Rio de Janeiro. Located in Niterói, it is just over 25 minutes from Rio's city
center. The bistro in the museum is charming and quite popular among families. Because it is
usually full, we advise you to arrive early to enjoy the best of the buffet. Reservation is
recommended if you want to ensure you have a good table. And, since you're there, make sure
you also visit the museum. (Praça Mirante de Boa Viagem s/n. Saturdays, Sundays and
holidays, as of 9am).
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Rio oferece opções de café da manhã com vista deslumbrante
Um bom lugar para despertar, apreciar a vista e tomar um café da manhã dos sonhos. As
belezas naturais do Rio de Janeiro fazem da cidade um cenário perfeito para começar o dia
como se estivesse em um filme. Não faltam opções para todos os gostos e orçamentos em
diversos bairros da capital e de Niterói, cidade da região metropolitana que divide a baía de
Guanabara com o Rio. Confira o roteiro de dar água na boca:

Copacabana
O Forte Copacabana, localizado no Posto 6 da praia de Copacabana, é uma fortaleza
administrada pelo Exército. Conta com uma filial da tradicional Confeitaria Colombo. O
delicioso café da manhã conta com um ingrediente fantástico: a vista da orla de Copacabana e
do Pão de Açúcar. Dentro do Forte a sensação é de estar totalmente fora do caos. (Praça Cel.
Eugênio Franco 1. De terça-feira a domingo, a partir das 10h.).

Jardim Botânico
O parque criado em 1808 por Dom João VI e frequentado por nomes como Tom Jobim e
Clarice Lispector abriga duas opções para quem deseja começar o dia num cenário de beleza e
muita tranquilidade. O Jarbô Café está localizado ao lado do Espaço Tom Jobim. E o Garden
Café se localiza atrás do Centro de Visitantes. Depois de abrir o dia com um café da manhã,
vale visitar os 137 hectares do parque. (Rua Jardim Botânico 1008. De terça-feira a domingo, a
partir das 8h).

Ipanema
Não faltam opções para tomar café da manhã no bairro mais badalado da Cidade Maravilhosa.
Mas quem escolher o Espaço 7zero6 degustará uma vista espetacular da Praia de Ipanema,
Lagoa e até do Corcovado. O café da manhã é impecavél, com cardápio farto e variado. É
preciso fazer reserva. (Av. Vieira Souto 706, terraço. Sextas, sábados, domingos e feriados, de
8h às 12h.

Santa Teresa
O charmoso bairro localizado entre as zonas Sul e Norte também oferece um café da manhã
´perfeito com uma vista de arrepiar. Do restaurante Térèze, o visitante pode apreciar Santa
Teresa, a baía de Guanabara e parte do Centro. O espaço é sofisticado, e o cardápio variado.
Veganos encontram boas opções por aqui. É recomendável fazer reserva. (Rua Almirante
Alexandrino 660. Diariamente, a partir das 7h).

Niterói
O Museu de Arte Contemporânea, projetado por Oscar Niemeyer, tem uma vista incrível da
baía de Guanabara e do Rio de Janeiro. Localizado em Niterói, fica a pouco mais de 25 minutos
do Centro da capital. O bistrô do museu é um charme e bastante frequentado por famílias.
Aconselhamos a chegar cedo para pegar o melhor do bufê porque costuma ficar cheio. Para
garantir um bom lugar, faça reserva. Aproveite para ir ao museu. (Praça Mirante de Boa
Viagem s/n. Sábados, domingos e feriados, a partir das 9h).
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