
- 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.

- Dia dos Namorados no Terraço Itália -

Com a atmosfera mais romântica da cidade, o Terraço Itália é o local mais tradicional para a noite do Dia dos Namorado 
Nossa proposta sugere uma experiência completa para o casal com um menu diferenciado servido em quatro tempos, 
vinho incluso, vista panorâmica da cidade e amenidades que tornarão essa ocasião ainda mais especial.
Surpreenda quem você ama com uma noite sem igual. Terraço Itália, a mais de 50 anos colocando você no topo!

P A R A O C A S I Õ E S M A I S Q U E E S P E C I A I S



Amuse Bouche
Velluté de ostras com ervilhas

Antipasti (degustação)

Tartare de salmão com espuma cítrica

Terrine de queijo de cabra com aspargos e nozes

Rosa de vitelo tonné

Primo Piatto
Ravioloni de camarão e burrata em salsa de tomate fresco

ou

Risotto ao permesão com trufa preta fresca

Secondo Piatto
Filet Mignon ao molho de cogumelos Porcini com mil folhas de 

batatas
ou

Medalhão de lagosta com maionese aromática e risoto de rúcula

Dolci (degustação)

Semifreddo de amêndoas, coração de chocolate e gelato de 
gianduia



Welcome Drink para brindar
02 taças de Prosecco

Não alcoólicos
Água, suco e refrigerante

Vinho
01 garrafa de Marques de Casa Concha

Em uma parceria especial com a vinícola Concha y Toro

os casais serão presenteados com um par de taças
personalizadas



11 de Junho

Sala Nobre e Sala São Paulo 41º andar 

Atração | Jantar ao som de piano 

Horário | A partir das 18h

Sala Panorama 42º andar (acesso somente por escada)

Atração | Trio ao vivo – Standards internacionais 
e clássicos do Jazz

Horário | A partir das 18h

Bar do Terraço 42º andar (acesso somente por escada)

Fechado para evento privativo



Reservas

11 2189.2940 WhatsApp

E-mail: eventos@terracoitalia.com.br 

Reservas mediante compra antecipada do pacote

Valores
11 de Junho

Mesa-Janela R$ 1.980 para o casal

Mesa-não Janela R$ 1.816 para o casal

Incluso nos valores: Jantar completo para 02 pessoas com entrada, primeiro prato, segundo 
prato, sobremesa, água, suco, reƒigerante, 02 taças de prosecco e 01 garrafa de vinho 
Marques de Casa Concha.

Forma de pagamento
Pagamento via cartão de crédito em até 6 vezes sem juros

Pix ou deposito bancário

Aceitamos todos os cartões

Cancelamentos

Até dia 01 de Junho com restituição integral (exceto taxas administrativas)

De 02 a 09 de Junho será retido 50% do valor pago
Após 09 de Junho e em caso de não comparecimento não haverá 
restituição dos valores pagos.
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Venha celebrar essa data especial conosco.

Sejam Bem Vindos!

Contato:

11 2189-2940 WhatsApp

E-mail eventos@terracoitalia.com.br

Nossas Redes Sociais 

Facebook | @terracoitalia 

Instagram | @terracoitalia

Traje 
Esporte fino
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