


Barrio Bellavista 

COMO AGUA PARA CHOCOLATE 
Dos restaurantes mais românticos 
da cidade tem pratos afrodisíacos 
para apimentar o amor. Leia o post 

Preço 
$$$ acima de 20.000 p.p 

Cozinha 
Internacional 

Endereço 
Constitución 88 

Assista o vídeo do restaurante 

Site /Reserva 

BARRICA 94 
Mais de 300 rótulos de vinho, 
mistura perfeita para quem quer 
comer e beber bem. 

Preço 
$$ até 20.000 p.p 

Cozinha 
Chilena, contemporânea 

Endereço 
Patio Bellavista 

ZOCCA 
Especializado em massas, risotos e 
pizza, mas não deixe de provar as 
sobremesas. Leia o post. 

Preço 
$$ até 20.000 p.p 

Cozinha 
Italiana, Pizza 

Endereço 
Patio Bellavista 

Site /Reserva 

Assista o vídeo do restaurante Pegue o cupom de descontos 

Site /Reserva 
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https://youtu.be/Nh-sxiXvCIY
http://likechile.com/blog/dicas/cupons-descontos-viagem-chile/
https://www.facebook.com/pg/ZoccaPastaPizza/about/?ref=page_internal


Barrio Bellavista 

MONTANA 
Com amplo cardápio o destaque 
está nos shows ao vivo e karaokê, 
boa opção para as noites na cidade. 
Leia o post. 

Preço 
$$$ acima de 20.000 p.p 

Cozinha 
Carnes 

Endereço 
Patio Bellavista 

Assista o vídeo do restaurante 

Site /Reserva 

PEUMAYEN 
Com conceito de comida ancestral 
chilena (mapuche) é indicada para 
quem gosta de descobrir sabores. 

Cozinha 
Chilena, contemporânea 

Endereço 
Constitución 136 

AZUL PROFUNDO 
Restaurante preferido do poeta 
Pablo Neruda o restaurante 
também rende belas fotos. 

Preço 
$$ até 20.000 p.p 

Cozinha 
Peixe e mariscos 

Endereço 
Constitución 111 

Preço 
$$$ acima de 20.000 p.p 
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https://www.facebook.com/pg/Montana-Steakhouse-Bar-276103952539088/about/?ref=page_internal


Barrio Bellavista 

KY 
Restaurante moderno, surpreende 
desde a entrada. Para uma noite 
romântica ou com amigos. Leia o 
post. 

Preço 
$$$ acima de 20.000 p.p 

Cozinha 
Tailandesa, Contemporânea 

Endereço 
Av. Perú 631 

FUKAI 
Ambiente descontraído. É uma 
ótima opção para quem gosta de 
comida japonesa. Leia o post. 

Cozinha 
Japonesa 

Endereço 
Patio Bellavista 

MR JACK 
Se você procura um belo 
hamburguer com uma gelada 
cerveja, aqui estão boas opções. 

Preço 
$$ até 20.000 p.p 

Cozinha 
Hamburgueria 

Endereço 
Patio Bellavista 

Preço 
$$ até 20.000 p.p 
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Barrio Bellavista 

100 MONTADITOS 
Para os dias que você quer comer 
algo diferente, acompanhado de 
uma bela cerveja. 

Preço 
$  até 10.000 p.p 

Cozinha 
Sandwich, comida de bar 

Endereço 
Patio Bellavista 

Sobre o Barrio Bellavista 

Um dos bairros mais boêmios da cidade é ponto preferido para os 
turistas e santiaguinos, de segunda a segunda. Por aqui você encontra 
sempre muita gente e restaurantes abertos inclusive no almoço. 
 
Gosta de teatro? Os principais da cidade estão todos aqui. Recomendo 
muito assistir a uma peça. 
 
Para quem está curto de grana ou quer economizar existem opções 
mais baratas pelo lado de fora do Patio Bellavista, McDonalds e Subway 
são uma destas opções, mas existem outras. 
 
ATENÇÃO: por ser ponto de muitos turistas é normal furtos no bairro 
(principalmente por surpresa, daqueles que você só percebem que te 
furtaram depois). Por isso deixo aqui um post com nossas dicas sobre o 
assunto e colocamos os principais golpes aplicados nos brasileiros. Não 
viaje sem ler. 
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Centro 

PIEDRAS DEL CUSCO 
Quer comer centolla? Aqui uma 
opção no Mercado Central para 
comer tranquilo, com qualidade. 

Preço 
$$$ acima de 20.000 p.p 

Cozinha 
Peruana, Peixe e Marisco 

Endereço 
Puente 829 

Assista o vídeo do restaurante 

Site /Reserva 

GURMAN 
Comida por kilo de qualidade bem 
no centro de Santiago a passos da 
conhecida Rua Agustinas 

Preço 
$ até 10.000 p.p 

Cozinha 
Comida por kilo 

Endereço 
Bandera 208 

FUENTE ALEMANA 
Os melhores lanches de lomo e 
churrasco (não é o mesmo que no 
Brasil), com cerveja é bem melhor. 

Preço 
$ até 10.000 p.p 

Cozinha 
Sandwich 

Endereço 
Alameda, 58  (tem outros também) 

Site /Reserva 

Pegue o cupom de descontos 

Pegue o cupom de descontos 

https://youtu.be/lGPr4WIkNuE
http://www.piedrasdelcuscorestaurant.cl/paginas/home.php
https://www.facebook.com/gurmanrestaurante


Centro 

NEW HORIZON 
Opção diferente para um almoço 
no centro, mas para quem gosta de 
comida condimentada 

Preço 
$ até 10.000 p.p 

Cozinha 
Indiana 

Endereço 
Merced 565 

KINTARO 
Opção de um bom japonês no 
centro da cidade 

Preço 
$$ até 20.000 p.p 

Cozinha 
Japonesa 

Endereço 
Monjitas 460 

PELUQUERIA FRANCESA 
Decoração francesa, o destaque 
está na barbearia embaixo do 
restaurante (funciona até hoje) 

Preço 
$$ até 20.000 p.p 

Cozinha 
Internacional 

Endereço 
Compañia de Jesús 2789 



Centro 

NURIA 
Para quem quer provar comida 
típica chilena, vale ir em alguma 
unidade do restaurantes 

Preço 
$$ até 20.000 p.p 

Cozinha 
Chilena 

Endereço 
Paseo Huérfanos 964 (e outras unidades) 

BRISTOL 
Restaurante premiadíssimo de 
Santiago está dentro do hotel 5 
estrelas Plaza San Francisco 

Preço 
$$$ mais de 20.000 p.p 

Cozinha 
Chilena 

Endereço 
Alameda, 816 

OCEAN PACIFIC´S 
A decoração é um dos pontos que 
mais chamam a atenção. É como 
estar em um barco. 

Preço 
$$$  mais de 20.000 p.p 

Cozinha 
Pescado, Mariscos 

Endereço 
Av. Ricardo Cumming 97 

Assista o vídeo do restaurante 

Site /Reserva 

https://youtu.be/5wyZ2yD5bK8
http://www.plazasanfrancisco.cl/es-es/restaurant-bar/restaurant-bristol.htm


Centro 

LA PICCOLA ITALIA 
Especializado em massas, tem 
várias unidades espalhadas na 
cidade. 

Preço 
$  até 10.000 p.p 

Cozinha 
Italiana 

Endereço 
Alameda 870 (tem outras unidades 

Sobre o Centro 
O Centro é o coração de Santiago, por aqui estão os principais pontos 
turísticos como Plaza de Armas, La Moneda, Cerro Santa Lucía, 
Mercado Central etc.  
 
Na minha opinião estão aqui as casas de câmbio com melhor cotação 
da cidade. A famosa Calle Agustinas é ponto obrigatório para quem 
quer trocar dinheiro no centro (veja nossas dicas aqui sobre o assunto). 
 
No quesito alimentação, aqui você encontra opções baratas 
principalmente para almoçar. A dica é ficar de olho nas plaquinhas que 
alguns restaurantes colocam na rua (com menu – preço que inclui, 
entrada + prato principal + sobremesa + bebida) 
 
 No centro você também encontra praças de alimentação. Duas opções 
próximas a Plaza de  Armas são: 
 
-Shopping Espacio M (Rua Compañia x Rua Morandé); e 
- Mall Del Centro (Calle Puente) 
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Barrio Lastarria 

BOCANÁRIZ 
O destaque neste lugar é a 
quantidade de vinhos chilenos. Leia 
o post que temos de lá (aqui) 

Preço 
$$ até 20.000 p.p 

Cozinha 
Internacional 

Endereço 
José Victorino Lastarria 276 

BUFFALO WAFFLES 
Para quem gosta do estilo comer 
caminhando (pq não tem mesa), 
sugiro provar os doces e salgados 

Preço 
$ até 10.000 p.p 

Cozinha 
Fast Food 

Endereço 
Merced 315 

CHIPE LIBRE 
Para quem quer provar a bebida 
típica chilena, aqui a variedade de 
pisco é o ponto forte do lugar. 

Preço 
$$  até 20.000 p.p 

Cozinha 
Comida de bar 

Endereço 
José Victorino Lastarria 282 

http://likechile.com/blog/santiago/bocanariz-wine-bar/


Barrio Lastarria 

JOSÉ RAMÓN 277 
O Chile é o país do sandwich e aqui 
você provará uma variedade 
enorme deles. 

Preço 
$$ até 20.000 p.p 

Cozinha 
Sandwich 

Endereço 
Pasaje José Ramón Gutierrez 277B 

ROOFTOP BAR 
Opções variadas de drinks com 
uma vista que vale muito a pena 

Preço 
$$ até 20.000 p.p 

Cozinha 
Comida de bar 

Endereço 
Merced 294 

QUITRAL FUEGO & CAVAS 
Comida chilena com um toque 
gourmet 

Preço 
$$  até 20.000 p.p 

Cozinha 
Chilena 

Endereço 
José Victorino Lastarria 70, Local 4 



Lastarria 

PANKO 
Porque não pode faltar um opção 
de comida japonesa na lista do 
bairro. 

Preço 
$$ até 20.000 p.p 

Cozinha 
Japonesa 

Endereço 
José Victorino Lastarria 53 

THE SINGULAR RESTAURANT 
Decoração impecável. No estilo 
chique o restaurante é bom para 
uma jantar a dois 

Preço 
$SS acima de 20.000 p.p 

Cozinha 
Francesa 

Endereço 
Merced 294 

SQUADRITTO RISTORANTE 
Tradicional restaurante italiano, 
com 60 anos de experiência 

Preço 
$$  até 20.000 p.p 

Cozinha 
Italiana 

Endereço 
Rosal 332 



Barrio Lastarria 

SUR PATAGÓNICO 
Para quem não fica sem carne, este 
restaurante é para os amantes das 
boa cozinha argentina 

Preço 
$$  até 20.000 p.p 

Cozinha 
Carne 

Endereço 
José Victorino Lastarria 92-96 

Sobre o Barrio Lastarria 

Super boêmio, mas bem menos movimentado que o Barrio Bellavista, 
por aqui você encontrará de noite belos restaurantes e bares para 
aproveitar. 
 
Durante o dia você também passará por aqui, já que está aos pés do 
Cerro Santa Lucía e próximo ao GAM (que sugiro que dê uma passada 
para ver se tem algo bom rolando). 
 
Aproveite a feirinha de antiguidades que acontece por aqui todos os 
finais de semana.  
 
É um bairro para conhecer tranquilo e observar.  
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Providencia 

GIRATÓRIO 
Para os desavisados, sim o 
restaurante gira, inclusive a vista é 
o ponto alto do restaurante. 

Preço 
$$$ acima de 20.000 p.p 

Cozinha 
Internacional 

Endereço 
Av. Nueva Providencia 2250, Piso 16 

HARD ROCK CAFÉ 
Restaurante que não é preciso 
nem apresentar, já que faz parte 
da rede famosa em todo mundo 

Preço 
SS até 20.000 p.p 

Cozinha 
Americana 

Endereço 
Shopping Costanera Center 

AQUI ESTÁ COCO 
Muito conhecido é possível que o  
próprio Coco (dono) vá até a sua 
mesa para perguntar o que achou. 

Preço 
$$$  acima de 20.000 p.p 

Cozinha 
Mariscos 

Endereço 
La Concepción 236 



Providencia 

LOS INSACIABLES 
Quer comer pizza até não poder 
mais? Aqui é seu lugar. 

Preço 
$$ até 20.000 p.p 

Cozinha 
Pizza 

Endereço 
Andrés de Fuenzalida 40 

LA GLORIA 
Com várias unidades em toda a 
cidade é opção para sandwichs 
diferentes e deliciosos 

Preço 
S até 10.000 p.p 

Cozinha 
Sandwich, Peruana 

Endereço 
Av. Providencia 1315 

EL HUERTO 
Boa opção para os vegetarianos e 
para quem quer uma comida 
saudável durante a viagem. 

Preço 
$$  até 20.000 p.p 

Cozinha 
Saudável 

Endereço 
Orrego Luco 054 



Providencia 

BACO 
O ponto forte é a belíssima carta de 
vinhos do restaurante.  

Preço 
$$ até 20.000 p.p 

Cozinha 
Francesa 

Endereço 
Plaza Del Sol, Nueva de Lyon 116 

LA BURGUESÍA 
Outra opção de hamburgueria 
gourmet no bairro. Para ir com 
fome (os lanches são grandes) 

Preço 
S até 10.000 p.p 

Cozinha 
Hamburgueria 

Endereço 
Santa Magdalena 99, Local 3 

PAD THAI 
Boa opção para sair do tradicional, 
comida boa e bem temperada 
como a cozinha tailandesa tem 
que ser. 

Preço 
$$  até 20.000 p.p 

Cozinha 
Tailandesa 

Endereço 
Av. Manuel Montt 231 



Providencia 

GOEMON 
Porque uma lista que se preze tem 
que ter um lugar para comer 
japones. 

Preço 
$$  até 20.000 p.p 

Cozinha 
Japonesa 

Endereço 
Av. Manuel Montt 38 

Sobre o Barrio Providencia 

Um bairro que está sendo cada vez mais escolhido pelo brasileiros. Não 
é por menos, bons hotéis, restaurantes e a proximidade ao centro são 
dos pontos a favor do bairro. 
 
Para quem fica aqui alguns posts são obrigatórios. Tarjeta BIP e UBER 
serão muito usados para quem ficar no bairro. 
 
Mas atenção, o bairro tem muito mais bons hotéis e restaurantes.  
Poucos turistas conhecem o lindíssimo Parque de Las Esculturas e ainda 
menos ficam de olho na programação do bairro. Por aqui é constante 
eventos ao ar livre, muita música e diversão para os amantes do dia. 
 
Falando em evento nós temos uma postagem que é atualizada sempre 
com os eventos da cidade. Não perca. 
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Outros bairros 

MESTIZO 
Com vista para o parque mais 
bonito da cidade. Ótimo 
atendimento e boa comida. 

Preço 
$$$ acima de  20.000 p.p 

Cozinha 
Chilena e Espanhola 

Endereço 
Dentro do Parque Bicentenário 
Av. Bicentenario 4050 

TIRAMISÚ 
Para muitos a melhor pizza da 
cidade, boa variedade em 
ambiente encantador 

Preço 
$$ até 20.000 p.p 

Cozinha 
Pizza 

Endereço 
Av. Isidora Goyenechea 3141 - A 

LOS BUENOS MUCHACHOS 
Onde os chilenos se juntam para 
comemorar, ver jogos da seleção. 
Com danças típicas a noite 
termina em festa. 

Preço 
$$  até 20.000 p.p 

Cozinha 
Chilena 

Endereço 
Av. Ricardo Cumming 1031 



Outros bairros 

TRAMONTO BAR 
Para ir principalmente no verão, a 
vista deste terraço é dos pontos 
fortes.. 

Preço 
$$ até 20.000 p.p 

Cozinha 
Comida de bar 

Endereço 
Av. Nueva Costanera 3736 
Dentro do Hotel Noi 

OSAKA 
Disputadíssimo por ser o melhor 
restaurante de comida japonesa 
em Santiago, preparada chef Ciro 
Watanabe. 

Preço 
$$$ acima de 20.000 p.p 

Cozinha 
Japonesa 

Endereço 
Av. Isidora Goyenechea 3000, Piso 4 
Dentro do Hotel W 

ZANZIBAR 
Um luxo, mistura bom ambiente, 
boa comida. Prove o atúm. Leia o 
post que fizemos lá 

Preço 
$$$ acima de 20.000 p.p 

Cozinha 
Asiática 

Endereço 
Av. Monseñor Escrivá de Balaguer 6400, 
Local 6 

http://likechile.com/blog/santiago/zanzibar-cozinhas-do-mundo/
http://likechile.com/blog/santiago/zanzibar-cozinhas-do-mundo/
http://likechile.com/blog/santiago/zanzibar-cozinhas-do-mundo/
http://likechile.com/blog/santiago/zanzibar-cozinhas-do-mundo/
http://likechile.com/blog/santiago/zanzibar-cozinhas-do-mundo/
http://likechile.com/blog/santiago/zanzibar-cozinhas-do-mundo/


Outros bairros 

SHOPPING PARQUE ARAUCO 
Não é um restaurante e sim um 
lugar cheio deles. O ponto forte 
daqui é o Boulevard, lindo, até para 
um simples café. 

Cozinha 
Variada 

Endereço 
Av. Kennedy, 5413 

ZULLY 
Em pleno barrio Concha y Toro 
está em uma casa antiga 
restaurada. Veja o post de lá. 

Preço 
$$$ acima de 20.000 p.p 

Cozinha 
Contemporânea 

Endereço 
Concha y Toro 34 

KOOK 
Aparentemente simples, o sabor 
dos pratos e a qualidade dos 
ingredientes é o diferencial 

Preço 
$$ até 20.000 p.p 

Cozinha 
Internacional 

Endereço 
Av. Nueva Costanera 3986 

Assista o vídeo do shopping 

Site /Reserva 
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Outros bairros 

UNCLE FLETCH 
Para quem gosta de hamburguer é 
boa opção pela variedade e boa 
cerveja 

Preço 
$$  até 20.000 p.p 

Cozinha 
Hamburgueria 

Endereço 
19 de Abril 3545, Ñuñoa 

NÓS 
LikeChile é um blog de viagem que dá dicas para viajar por todo o Chile, 
não somos especialistas em restaurantes, somos um casal que gosta de 
tudo um pouco, desde restaurantes sofisticados a fast food. 
 
A experiência de viagem sempre passa pelo garfo e queremos mostrar 
restaurantes variados para que você conheça o melhor da cidade. Se 
você quer saber o que outros viajantes acham destes restaurantes 
sugiro que veja este post, por lá um aplicativo que vai te ajudar. 
 
Fazemos parcerias em todo o Chile e por isso pedimos a sua ajuda. Se 
você for (está indo) para algum restaurantes, comente por lá do 
LikeChile. Vários comentários podem virar parcerias com descontos aos 
brasileiros (como os que temos a seguir). 
 
Comente também com outros viajantes. Vocês são nossa melhor forma 
de difundir um trabalho feito com tanto carinho e energia boa.  
 
Que você tenha uma boa viagem e que volte várias vezes.                                                                                        

 
David Gormaz 
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Cupons de descontos 

Mais dicas e informações 

Nosso blog: www.likechile.com/blog 
Nosso grupo de descontos: www.likechile.com/descontos 
Conheça nossos parceiros: www.likechile.com 
 
Faça parte das nossas redes sociais: 
 
Instagram: @likechile  
Youtube: www.likechile.com/likechiletour 
Whatsapp: +56 9 4696 6931  (para trocar dicas com outros viajantes) 

http://www.likechile.com/blog
http://www.likechile.com/descontos
http://www.likechile.com/
http://www.likechile.com/likechiletour

