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Terraço Itália, o melhor jeito de surpreender

Um lugar especial
A 165 metros do chão, o Terraço Itália proporciona a atmosfera perfeita para um
momento que será único e inesquecível. Seja o Dia dos Namorados, um pedido de
casamento, uma comemoração de aniversário ou uma celebração especial.
Com a cidade ao seus pés e uma vista de tirar o fôlego, essa ocasião ficará
marcada para sempre em sua história. Além da vista única, que desde 1967
encanta pessoas de todas as partes do mundo, o Terraço Itália conta com um
serviço impecável e alta gastronomia assinada pelo talentoso Chef Pasquale
Mancini.

Nosso Chef
Nascido no interior da Toscana, Pasquale Mancini retorna a São Paulo aos
seus 53 anos de idade, após trabalhar em nobres endereços de sua região.
Apaixonado pela simplicidade da culinária Toscana morou em uma
pequena cidade montanhosa na Itália, onde teve a oportunidade de
aprimorar e refinar todo o seu conhecimento gastronômico. Hoje assina o
menu do Terraço Itália e coloca nele toda a sua essência toscana.

Melhor restaurante para Pedir em Casamento!
Eleito pela VEJA SP em 2016 como melhor restaurante em São Paulo para
pedidos de casamento.

Menu Namorados
Por Chef Pasquale Mancini

Antipasti Degustação
Bisque de camarão ao Jerez
Polenta grelhada recheada de Porcini
Figos caramelados ao mel, aspargos e presunto cru

Primo Piatto Escolher 01 opção
Risoto de camarão com suave redução de limão siciliano
ou
Ravióli de queijo brie, amêndoas tostadas e mel trufado

Secondo Piatto Escolher 01 opção
Mignon ao molho “L’ancienne Dijon” e champignons
ou
Badejo grelhado ao perfume de laranja e pérolas crocantes de legumes
mediterrâneos

Dolci
Tentação de chocolate trufada e gelato artesanal de baunilha

Bebidas
Welcome Drink para brindar
02 taças de Prosecco

Não alcoólicos
Água, suco e refrigerante

Opcional Especial
Prosecco Bottega - Valor especial para compra antecipada
R$ 139 por garrafa

Programação
10 e 11 de Junho – Sábado e Domingo
Sala Panorama 42º andar
Atração | David Kerr e Canastra Trio – Standards internacionais e clássicos do Jazz
Horário | A partir das 19h30 – Início banda 20h30
12 de Junho – Segunda
Sala Nobre e Sala São Paulo 41º andar (acessível)
Atração | Jantar ao som de pianista ao vivo
Horário | A partir das 19hs
Sala Panorama 42º andar
Atração | David Kerr e Canastra Trio – Standards internacionais e clássicos do Jazz
Horário | A partir das 19h30 – Início banda 20h30
Bar do Terraço 42º andar
Atração | Trio de Jazz – Jazz e bossa nova instrumental
Horário | A partir das 19h30 – Início banda 20h30

Valores e Reservas
Reservas
11 2189.2929 ou eventos@terracoitalia.com.br
Reservas mediante compra antecipada do pacote

Valores
Consulte nossa equipe
Incluso nos valores: Jantar completo para 02 pessoas com entrada, primeiro
prato, segundo prato, sobremesa, água, suco, refrigerante e 02 taças de prosecco

Forma de pagamento
Pagamento via cartão de crédito em até 5 vezes sem juros
Aceitamos todos os cartões

Cancelamentos
Até dia 02 de Junho com restituição integral
Após essa data será retido 30% do valor pago
Em caso de não comparecimento na data não haverá restituição

Informações Adicionais
Serviços
Valet R$ 25 por veículo
Ponto de táxi disponível na entrada do edifício

Traje
Esporte fino

Contato
55 11 2189.2929
eventos@terracoitalia.com.br | www.terracoitalia.com.br
Av. Ipiranga, 344 - 41º e 42º andar - Centro – SP

Nossas Redes Sociais
Facebook | @terracoitalia
Instagram | @terracoitalia

Venha celebrar essa data especial conosco.
Sejam Bem Vindos!

