Menu

L’amore Dall’alto
Para ocasiões mais que especiais

Um lugar especial
A 165 metros do chão, o Terraço Itália proporciona a atmosfera perfeita para um
momento que será único e inesquecível. Seja 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
marcado 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 especial
Por Chef Pasquale Mancini

Antipasti
Nhoque de semolina ao perfume de camarões

Primo Piatto
Risoto de camarão e limão siciliano
ou
Ravióli de queijo Taleggio e Parmeggiano

Secondo Piatto
Salmão com amêndoas tostadas e fundo de alcachofra glaceado
ou
Filet mignon com lâminas de trufas negras e risoto a parmegiana

Degustazione di Dolci
Tiramissú
Merengue de chocolate branco e mascarpone
Sorbet artesanal de manga

Exclusividades
Welcome Drink
02 taças de Prosecco Bottega Millesimato Brut

Bebidas
Água, suco e refrigerante all inclusive

Vinho
01 garrafa de vinho Grand Bateau Bordeaux

Serviços Especiais
- Levamos as alianças ou presentes até a mesa
- Garantimos uma mesa próxima à vista conforme abaixo:
- Domingo a quinta até às 21h00
- Sexta e Sábado até às 20h30
- Incluso 01 Buquê de flores (Melhor momento para entrega a combinar)

Valores e Reservas
Reservas
Reservar com antecedência | 11 2189.2929 ou reservas@terracoitalia.com.br
- A data da reserva poderá ser alterada até às 14h do dia reservado
- Alterações de data após esse horário, cobraremos multa de 25% sobre o valor
do pacote contratado
- Valor não reembolsável em caso de não comparecimento

Valores
Domingo a Quinta - R$ 990 por casal
Sexta e Sábado – R$ 1.190 por casal

Forma de pagamento
Reservas mediante compra antecipada do pacote
Pagamento via cartão de crédito em até 4 vezes sem juros

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

Traje
Esporte fino

Nossas Redes Sociais
Facebook | @terracoitalia
Instagram | @terracoitalia

Venha celebrar essa ocasião especial conosco.
Sejam Bem Vindos!

