“Ela então mandou buscar um desses biscoitos curtos e rechonchudos
chamados madeleines. (...) Acabrunhado pelo dia tristonho e a
perspectiva de um dia seguinte igualmente sombrio, levei à boca uma
colherada de chá onde deixara amolecer um pedaço da madeleine. Mas no
mesmo instante em que esse gole, misturado com os farelos do biscoito,
tocou meu paladar, estremeci, atento ao que se passava de extraordinário
em mim. Invadira-me um prazer delicioso, isolado, sem a noção de sua
causa. (...) De onde poderia ter vindo essa alegria poderosa? (...) É claro
que a verdade que busco não está nela, mas em mim. (...) Sentia que estava
ligada ao gosto do chá e do biscoito, mas ultrapassava-o infinitamente.”

“Caminho de Swann” (1913), de Marcel Proust, do ciclo

“Em Busca do Tempo Perdido”.

Difícil de descrever, fácil de se apaixonar.
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A CASA
Bem-vindo ao Madeleine Jazz Bar.
Existem muitas formas de explicar o Madeleine
E nós adoramos que seja assim. Um clube de jazz cheio de
charme. Um bar especial, em meio ao agito da Vila Madalena.
Uma referência em culinária criativa. Um espaço premiado,
pronto para receber eventos de todos os tamanhos. O
Madeleine é tudo isso. E também é algo totalmente diferente,
que só a sua experiência pode definir.

A MÚSICA
A trilha sonora do Madeleine é o jazz ao vivo, em seu sentido
mais amplo. Aqui, as únicas regras são a liberdade e a
experimentação – das raízes ao fusion, passando por bebop,
acid jazz, samba, blues, MPB, cool jazz e muito mais.
Emoldurado pelas famosas cortinas de veludo e pela vitrine da
Rua Aspicuelta, nosso palco recebe artistas vocais e
instrumentais que passeiam por standards e trabalhos autorais.

All that jazz. E mais um pouco.
Consulte a programação musical e aproveite.
www.madeleine.com.br

A GASTRONOMIA
Temas clássicos, improvisos originais.
Assim como a música, a gastronomia do Madeleine também tem
inspiração boêmia e vocação para surpreender. O criativo cardápio e
a adega com mais de 100 rótulos de vinho garantem experiências
gustativas dignas de Proust: cozinha de bar, saladas, massas, risotos,
pizzas-bistrô e outras ousadias com sotaques variados, direto do
nosso forno a lenha.

O LOUNGE
Para sentir o coração da casa
batendo de perto.
Ideal para comer, beber e viver uma
experiência musical junto aos artistas.
Mesas próximas ao palco para 2, 4 e
6 pessoas.
Capacidade para 40 pessoas.

O MEZANINO
Para curtir em boa companhia.
Privacidade e visão privilegiada dos músicos e da casa.
Mesas para 2, 4, 6 e 8 pessoas.
Capacidade para 22 pessoas.

A VARANDA
Um espaço exclusivo com vista
panorâmica da Vila Madalena.
Charmoso terraço coberto, pronto para
receber eventos maiores.
Mesas para 4, 8 e 10 pessoas.
Capacidade para 40 pessoas sentadas ou
70 pessoas total (30 em pé).

A ADEGA
Uma experiência intimista para casais e amigos.
Espaço aconhegante, em meio a 400 garrafas de vinho.
Mesas para 2, 4, 8 e 10 pessoas.
Capacidade para 22 pessoas.

VEJA O QUE ANDAM DIZENDO DO MADELEINE.
Joyce Pascowitch
Junho de 2012

Revista PLAYBOY
Outubro 2009

Revista ÉPOCA
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Revista STATUS
Matéria «Banduíches»
Julho de 2012

Revista VEJA SÃO PAULO
Lançamento Madeleine

E TEM MAIS...
JORNAL DA TARDE
26 de setembro de 2009

Bar Madeleine
Com fachada recatada, iluminação baixa e parede com
tijolos aparentes, o bar é ótima opção para conhecer a
dois. Com quatro ambientes pequeninos e charmosos,
possui clima sereno e boa programação musical, que
aposta no jazz. Na seção de bebidas, drinques clássicos,
chope e uma extensa carta de vinhos.

BÁSILICO
A GASTRONOMIA NA WEB
NOITE FRANCESA COM
CHEF LUIZ EMANUEL

E VOCÊ, O QUE DIZ?
ESPERAMOS SEU CONTATO.
eventos@madeleine.com.br
11. 2936 0616

MÚSICA AO VIVO E
MADELEINE BRUT,
A COMBINAÇÃO
PERFEITA PARA O
SEU EVENTO.
eventos@madeleine.com.br
11. 2936 0616

