Almoço de Natal
Uma vista inesquecível e um cardápio memorável

Um lugar especial
A 165 metros do chão, O Terraço Itália é o espaço perfeito para que
o Natal de sua família seja inesquecível.
Dotado de ambientes elegantemente decorados, atmosfera cosmopolita
e vista de tirar o fôlego, o Terraço Itália é um complexo de lazer, gastronomia
e eventos, com versatilidade para sediar almoços, jantares, eventos sociais e corporativos.
Gastronomia e serviço impecáveis, adega com mais de 200 rótulos selecionados, fazem de
suas salas, restaurante e bar, o cenário perfeito para o entretenimento e o desfrute de bons
momentos na cidade de São Paulo.

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.

Almoço de Natal
Servido nas salas Nobre e São Paulo
Menu
Entradas
Salada verde com carambola, uva rubi e nozes
Terrine de limão siciliano e salmão marinado
Tender com chutney de maçã
Peru assado com farofa crocante e molho marsala
Salada de manga rosa e camarões
Salada de feijão branco e confit de pato
Strudel de bacalhau
Seleção de queijos, frios, pães e grissinis

Bebidas
Água com e sem gás
Cerveja,
Refrigerante
Suco
Café espresso

Valores
R$ 270. por pessoa

Principais

Observações

Arroz com damascos ao rum
Ravióli de queijo taleggio com creme de trufa
Peito de peru recheado com maçã e molho champagne
Bacalhau ao bisque de lagosta
Medalhão de filet ao molho de shitake
Farofa crocante
Pernil suíno assado com batatas rústicas

- Crianças até 06 anos não pagam e de 07 a 11 anos
terão 50% desconto.
- Estacionamento não incluso

Sobremesas
Tronco natalino de chocolate branco
Torta de pistache e geléia de frutas vermelhas
Manjar de lichia com calda de melão orange
Panettone cremoso
Rabanadas e biscoitos natalinos
Frutas da estação e frutas natalinas

Informações adicionais
Horário | A partir das 12h
Serviços | Valet - R$ 25 por veículo e ponto de táxi disponível na entrada do edifício
Traje | Esporte fino
Atrações | Pianista ao vivo
Presença do Papai Noel na chegada
Reservas | Mediante pagamento antecipado e envio do comprovante
Formas de pagamento | Cartão de crédito em até 4 vezes sem juros
Cancelamentos | Até 25 de Novembro com restituição integral
Após essa data será retido 50% do valor pago
Em caso de não comparecimento na data, não haverá restituição

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!

