TERRAÇO ITÁLIA, CHARME NO TOPO DA CIDADE

49 anos de charme e história com a melhor vista de São Paulo

Do alto de seus 160 metros de altura e 49 anos impecáveis
de história e tradição, o Terraço Itália é um marco na
gastronomia e na história da cidade de São Paulo. Servindo
com requinte e sofisticação sob os serviços de uma equipe
altamente qualificada, o Terraço alia o mais concorrido
Skyline da cidade a tradicional gastronomia italiana,
tornando a experiência única e inesquecível.

Dotado

de

ambientes

elegantemente

decorados

e

atmosfera cosmopolita, o Terraço Itália é um complexo de
lazer, gastronomia e eventos, com versatilidade para sediar
almoços, jantares com piano e música ao vivo, eventos
sociais e corporativos.

Com adega composta por mais de 200 rótulos selecionados
dentre bons produtores do velho e novo mundo, suas salas,
restaurante

e

bar,

são

cenário

perfeito

para

o

entretenimento e o desfrute de bons momentos na cidade
de São Paulo.

Famoso pelo caráter romântico e tido como melhor lugar para ir a dois, seu Piano Bar é conhecido pela
excelente carta de drinks e o serviço atencioso de uma equipe treinada dentro de rigorosos padrões de
qualidade. Hoje o grande charme de se freqüentar o Piano Bar é, justamente, a variedade de artistas e
repertórios que a sala oferece mantendo a atmosfera musical com a cidade aos seus pés.

Seu concorrido almoço, servido na Sala Nobre, que ganhou novos ares em 2015, é uma festa para os olhos e
o paladar. Inclua-se aí os almoços aos sábados e o tradicional Buffet Italiano dominical, que atraem muitos
visitantes e são programas imperdíveis. A Sala Panorama, por sua vez, reúne em um belo ambiente, boa
gastronomia e música ao vivo. E a Sala São Paulo permite a realização de eventos sociais e corporativos com
a elegância e experiência de quem entretêm e encanta visitantes e clientes há mais de 49 anos.

O complexo pertence ao Grupo Comolatti, e é presidido por Sergio Comolatti.

Sobre Pasquale Mancini
Nascido no interior da Toscana, Pasquale Mancini retorna a São Paulo aos seus 54 anos de idade, após
trabalhar em nobres endereços de sua região. Com 14 anos, conseguiu seu primeiro emprego como garçom de
uma Trattoria em Florença. Foi lá que se apaixonou pela simplicidade da culinária Toscana e tamanho
envolvimento o levou ao cargo de sócio-proprietário do local, onde permaneceu por 22 anos. Após essa
experiência bem sucedida, Pasquale mudou-se para uma pequena cidade montanhosa, onde teve a
oportunidade de aprimorar e refinar todo o seu conhecimento gastronômico.

Terraço Itália
Avenida Ipiranga, n°344 - 41° e 42º - Centro
São Paulo - SP
Reservas: SP (11) 2189-2929
Estacionamento com manobrista
www.terracoitalia.com.br

Informações à imprensa:
Lucia Paes de Barros Assessoria de Comunicação
Lucia Paes de Barros – lucia@luciapaesdebarros.com.br – tel. (11) 5181-2832
Juliana Zambelo – juliana@luciapaesdebarros.com.br – tel. (11) 5181-1575
www.luciapaesdebarros.com.br

