
 

ALTO CUCINA  

 
Paccheri allo scarpariello 

Pasta di Gragnano ao molho de  tomates  
com queijos pecorino e parmigiano reggiano  

 
Ziti alla genovese 

Pasta di Gragnano com molho de carne 
 cozida com cebola, tomate, salsão e cenoura 

 
Calamarata gamberi, zucchine e fiori di zucca 

Pasta di Gragnano com camarões, abobrinhas e flor de abóbora  
 

DEGUSTAÇÃO   

PREÇO POR PESSOA:  R$ 120,00 
 

Couvert, bebidas e taxa de serviço não incluídos 
 

R. Prof. Atílio Innocenti, 53 - Vila Nova Conceição, São Paulo/SP 
Serviço: 

Jantar: dias 26 e 27 das 19h às 00h 

 

 

ATTIMO PER QUATTRO  

 
Tortellini di zucca  

Massa recheada com abóbora, fonduta de parmesão e crocante de carne seca 
  

Pappardelle al ragù di coniglio  
Massa fresca em tiras longas com ragu de carne de coelho  

na manteiga e sálvia com demi glace   
 

Cavatelli al ragù di salsiccia  
Massa fresca curta com ragu de linguiça toscana artesanal e fonduta de parmesão  

 
 DEGUSTAÇÃO  

PREÇO POR PESSOA:  R$ 120,00 
 

Couvert, bebidas e taxa de serviço não incluídos 
 

R. Diogo Jacome, 341 - Vila Nova Conceição, São Paulo /SP 
Telefone: (11) 5054-9999 

Serviço: 
Almoço: dias 26 e 27 das 12h às 15h 
Jantar: dias 26 e 27 das 19h às 22h 

 
 
 



 
BASILICATA TRATTORIA  

 
Penne all´assassina 

Massa de grano duro com molho de tomates 
 e pimenta vermelha tostada na frigideira 

R$ 55,00 

 
 

Spaghetti cacio e pepe 
Massa de grana duro com queijo pecorino e pimenta-do-reino 

 
R$ 59,00 

 
Rondelli con funghi grigliati 

Massa fresca recheada com cogumelos grelhados 
 e molho de parmesão com alho-poró 

 
R$ 64,00 

 
Couvert, bebidas e taxa de serviço não incluídos 

 
R. Joaquim Antunes, 197 - Jardim Paulistano, São Paulo/SP 

Telefone: (11) 3897-9660 
Serviço: 

Almoço: dias 26 e 27 das 12 às 15h30 
Jantar: dias 26 e 27 das 18h30 às 22h30 

 

 
CASA SANTO ANTÔNIO  

 
Paccheri, salamini, polpo, pomodoro 

Massa de grano duro com salame italiano alla cacciatora, polvo e tomate 
 

Chitarra alla gricia 
Spaghetti de massa fresca cortada nas cordas do ‘violão’ com guanciale e queijo 

pecorino 
 

Fagottini di caprino, uva, prosciutto e Vin Santo 
Massa recheada com queijo de cabra, uva, presunto e Vin Santo 

  
DEGUSTAÇÃO  

PREÇO POR PESSOA:  R$ 120,00 
 

Couvert, bebidas e taxa de serviço não incluídos 
 

Rua Av. João Carlos da Silva Borges, 764 – Granja Julieta, São Paulo/SP 
Telefone: (11) 4328-6205 

Serviço: 
Almoço: dias 25, 26 e 27 das 12h às 15h 
Jantar: dias 25, 26 e 27 das 19h às 23h 



 

 

 

CIRCOLO CUCINA  
 

Ravioli verdi di mozzarella di bufala 
Massa fresca com o verde do espinafre recheada com mussarela de búfala  

ao molho de tomates frescos 
 

R$ 45,90 

 
Tagliarini ai funghi 

Massa fresca longa com molho cremoso de cogumelos frescos e funghi secchi 
 

R$ 49,90 

 
Fusilloni al ragù di salsiccia 

Pasta di grano duro com molho de linguiça artesanal, tomates, vinho tinto e ervas 
R$ 45,90 

 
Couvert, bebidas e taxa de serviço não incluídos 

Av. Ipiranga, 344 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo/SP 
Telefone: (11) 96450-2957 

Serviço: 
Almoço: dias 25, 26 e 27 das 12h às 16h 

 
 
 

LA PIADINA  
 

Penne all’amatriciana 
Massa de grano duro ao molho de tomates italianos, pancetta, cebola 

pimenta-do-reino e Pecorino Romano DOP 
 

Fettuccine Alfredo 
Massa fresca ao molho branco cremoso de Grana Padano DOP e manteiga italiana 

 
Tortelloni di bufala al pesto, pomodorini e grana 

Massa recheada com mussarela de búfala, salteada com tomatinhos  cereja, 
molho pesto elaborado com manjericão orgânico, pinoles,  

Pecorino Romano DOP e lascas de Grana Padano DOP 
 

DEGUSTAÇÃO  

PREÇO POR PESSOA:  R$ 89,00 
 

Couvert, bebidas e taxa de serviço não incluídos 
Rua Professor Atilio Innocenti, 911. Vila Olimpia - São Paulo/SP 

Telefone: (11) 3926-5427 
Serviço: 



Almoço: dias 25, 26 e 27 das 11h às 15h30 
Jantar: dia 27 das 18h30 às 23h30 

 
 
 

LUCE  
 

Carbonara 
 

Nossa versão clássica da carbonara com pancetta, ovos caipiras e queijo Pecorino 
DOC com pasta radiatore fatta in Itália. 

 
R$ 55,00 

 
Bucatini con polpettine al sugo 

Pasta di grano duro  com molho de tomate San Marzano DOP, mini almôndegas, 
Grana Padano e basílico 

 
R$ 48,00 

 ____________________________________________________________________________________________ 
 

Burratelli  

Pasta fatta in casa recheados com mozzarella de búfala e basílico, servido com tomates 

confit, tomates coloridos e stracciatella 

 

R$ 60,00 
 

Couvert, bebidas e taxa de serviço não incluídos 
R. Oscar Freire, 45 - Jardim Paulista, São Paulo/SP 

Telefone: (11) 994574554 
Serviço: 

Almoço e Jantar: dias 25, 26 e 27 das 12h às 23h 

 
 
 

MAREMONTI  
 

Maccheroni alla genovese 
Pasta di Semola di Grano Duro Paccheroni Rigatti com ragu de costela suína, cebola 

caramelizada e molho de tomate 

 
Ravioli di mozzarella 

Massa recheada com mozzarella de búfala, molho de tomate e manjericão 
 

Tagliolini all’uovo con gamberi e rucola 
Massa fresca com camarões e rúcula, levemente apimentada. 

 
DEGUSTAÇÃO  

PREÇO POR PESSOA:  R$ 126,00 
 



Couvert, bebidas e taxa de serviço não incluídos 
 

Unidade Campo Belo: R. Princesa Isabel, 953 - Campo Belo, São Paulo/SP 
Telefone: (11) 5093-6040 

Serviço: 
Almoço: dias 25, 26 e 27 das 12h às 15h 
Jantar: dias 25, 26 e 27 das 18h às 23h 

 
Unidade Vila Olímpia: R. Elvira Ferraz, 250 - Vila Olímpia, São Paulo /SP 

Serviço: 
Almoço: dias 25, 26 e 27 das 12h às 15h 
Jantar: dias 25, 26 e 27 das 18h às 23h 

 

 
PICCHI  

 
Agnolotti di coniglio alla cacciatora 

Massa recheada com carne de coelho à caçadora, azeitonas e manjerona 
 

Spaghetti alle vongole, pancetta e riccio di mare 
Pasta di grano duro com vôngoles, panceta e ouriço do mar 

 
Pici con ragù di salsiccia e lenticchie 

Massa fresca típica da Toscana com ragu de linguiça e lentinhas 
 

DEGUSTAÇÃO 

PREÇO POR PESSOA:  R$ 180,00 
 

Couvert, bebidas e taxa de serviço não incluídos 
R. Oscar Freire, 533 - Jardins, São Paulo/SP 

Telefone: (11) 3065-5560 
Serviço: 

Almoço: dias 26 e 27 das 12h às 15h 
 
 

PINA  
 

 Pici cacio e pepe 
 Massa fresca típica da Toscana com queijo pecorino e pimenta-do-reino 

 
 Ravioli di baccalà con cipolla caramellata 

 Massa recheada com bacalhau ao molho de cebola 
  caramelizada com pinoli  e azeite toscano 

 

 Spaghetti alla puttanesca 
 Pasta di grano duro com molho de tomate,  

 azeitona, alcaparra e colatura de aliche de Cetara 
 

 DEGUSTAÇÃO  

PREÇO POR PESSOA:  R$ 110,00 
 



Couvert, bebidas e taxa de serviço não incluídos 
R. Jacurici, 27 - Itaim Bibi, São Paulo/SP 

Telefone: 
Serviço: 

Almoço: dias 25, 26 e 27 das 12h às 15h 
Jantar: dia 27 das 19h às 23h30 

 

 
SANTO COLOMBA  

 
 Tagliolini con gamberi e bottarga,  

 Nossa clássica massa da casa ao molho de camarões a provençal e bottarga 
 

 Fagottini di ricotta e carciofi con crema alle erbe e limone  
 Massa recheada com ricota e alcachofras,  
 com creme de ervas aromáticas e limão 

 
 Rigatoni di Gragnano al ragù di salsiccia  
 con funghi freschi, rucola e pecorino, 

 Massa seca de grano duro com ragu de linguiça,  
 cogumelos frescos, rúcula e queijo pecorino. 

 
DEGUSTAÇÃO 

PREÇO POR PESSOA:  R$ 179,00  
 

Couvert, bebidas e taxa de serviço não incluídos 
Flat Lorena - Alameda Lorena, 1157 - Jardim Paulista, São Paulo/SP 

Telefone: (11) 3061-3588 
Serviço: 

Almoço: dias 26 e 27 das 12h às 15h 
Jantar: dias 26 e 27 das 19h às 22h 

 
 

 

 

SAPORI D´ABRUZZO  

Tagliatelle ala gamberetti e calamari 

Massa fresca com camarões, anéis de lula e molho de tomate fresco 

 

Tortelloni di mozzarella di bufala al sugo di pomodoro e basilico 
Massa recheada com mussarela de búfala ao molho de tomate e manjericão 

 

Pasta ai quattro formaggi 

Penne de grano duro ao molho de quatro queijos 

 

DEGUSTAÇÃO 

 

https://www.google.com/search?q=santo+colomba&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvKI7q2PoBkRXxErm92wOR64Nkg9uA%3A1633973782152&ei=FnZkYeDcCIiq5OUPl-22CA&oq=santo+colomba&gs_l=psy-ab.3...621613.622896.0.623082.13.7.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..13.0.0....0.d0JBvroPKgY


PREÇO POR PESSOA:  R$ 110,00 
 

Couvert, bebidas e taxa de serviço não incluídos 
R. Itabaiana, 199 - Belenzinho, São Paulo – SP 

Telefone: (11) 2292-7766 
Serviço: 

Almoço: dias 25, 26 e 27 das 11h30 às 15h 
Jantar: dias 26 e 27 das 19h às 22h 

 

 

SENSI GASTRONOMIA  

 

Tagliatelle ai frutti di mare 

Massa fresca ao ovo, camarão, lula, polvo e mexilhões, tomate e bisque de frutos do 

mar 

 

Fagottini di manzo su fonduta di Pecorino Romano DOP 

Massa fresca recheada de carne assada, fonduta de Pecorino DOP e molho rôti 

 

 

Spaghetti alla salsa rustica 
Massa de grano duro com ragu de linguiça toscana e fonduta de parmesão 

 
DEGUSTAÇÃO 

 

PREÇO POR PESSOA:  R$ 120,00 
 

Couvert, bebidas e taxa de serviço não incluídos 
Rua Gabriele D'Annunzio, 1345 - Campo Belo, São Paulo/SP 

Telefone: (11) 2478-5099 
Serviço: 

Almoço: dias 26 e 27 das 12h às 15h 
Jantar: dias 26 e 27 das 19h às 22h 

 

 

SUGHETTO  

Tortelli ripieni di spigola con cozze e loro riduzione 

Massa recheada com robalo ao molho de mexilhões e redução de seu caldo 

 

Paccheri con zucca, pancetta, stracciatella e amaretto sbriciolato 

Massa de grano duro com panceta caseira, queijo stracciatella e migalhas de biscoito feito 

com licor italiano Amaretto 

 

Pappardella al ragù di fagiano e funghi porcini 
Massa fresca com ragu de faisão e cogumelos porcini 

https://www.google.com/search?q=sapori+d'abruzzo&tbm=lcl&sxsrf=AOaemvIRYeVwxBdSFNzlByJ1olp3PDPGsQ%3A1633974406417&ei=hnhkYejyGN-_5OUPpNCMyAU&oq=sapori+d'a&gs_l=psy-ab.1.0.0i512k1l2j0i203k1l3j0i22i30k1l5.110317.111646.0.113235.10.9.0.0.0.0.225.983.0j4j2.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..4.6.981...35i39k1j0i67k1j0i512i433i131k1j0i512i433k1j0i512i10k1.0.0oo5Cv5ZBn4
https://www.google.com.br/search?q=sensi+gastronomia&sxsrf=AOaemvJM6OR3sk-lHue2ml4DoUtxLUuCmA%3A1633974633389&source=hp&ei=aXlkYYO0FZ_S1sQPjI2vuAM&iflsig=ALs-wAMAAAAAYWSHeVi4H0KcamkZJRagZMMV91VVQPTD&ved=0ahUKEwjDjN_s9cLzAhUfqZUCHYzGCzcQ4dUDCAc&uact=5&oq=sensi+gastronomia&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyFAgAEIAEEMcBEK8BEIsDEKYDEKgDMg4IABCABBDHARCvARCLAzIICAAQgAQQiwMyDggAEIAEEMcBEK8BEIsDMgsIABAWEAoQHhCLAzoECCMQJzoECAAQQzoFCAAQgAQ6CwguEIAEELEDEIMBOggIABCABBCxAzoICC4QgAQQsQM6CgguELEDEIMBEEM6FwgAEIAEELEDEMcBEKMCEIsDEKcDEKgDOggILhCxAxCDAToOCAAQgAQQxwEQowIQiwM6CwgAEIAEELEDEIsDOgsIABCABBCxAxDJAzoFCAAQkgM6FAgAEIAEEMcBEK8BEIsDEKgDEKYDUPABWMsRYIATaABwAHgDgAGtA4gB4BOSAQowLjExLjIuMC4xmAEAoAEBuAED&sclient=gws-wiz


 
DEGUSTAÇÃO 

 

PREÇO POR PESSOA:  R$ 139,00 
 

Couvert, bebidas e taxa de serviço não incluídos 
Villa San Pietro - R. Augusta, 2542 - Loja 1 e 2 - Jardim Paulista, São Paulo/SP 

Telefone: (11) 3064-2464 

Serviço: 

Almoço: dias 26 e 27 das 12h às 15h 

Jantar: dias 26 e 27 das 19h às 22h 

 

 

 

SUPRA DI MAURO MAIA  

Penne di Gragnano al Limone e Gamberi 
Massa curta seca de grana duro ao molho de tomates semicrus, manteiga, 
alho, suco e folhas de limão siciliano, bisque de camarões, com camarões 

grelhados, finalizado com raspas de limão siciliano 
 

Agnolotti dal plin in salsa di arrosto 
Massa fresca típica do Piemonte recheada com carnes, verduras e ervas 

ao molho de assado clássico 
 

Tagliatelle al vero ragù bolognese 
Massa longa e fresca temperada com o tradicional e original molho à 

bolonhesa,  finalizado com finas lâminas de queijo Parmigiano Reggiano 
 

DEGUSTAÇÃO 

PREÇO POR PESSOA:  R$ 125,00 
 

Couvert, bebidas e taxa de serviço não incluídos 
R. Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 681 - Itaim Bibi, São Paulo/SP 

Telefone: (11) 3071-4473 

Serviço: 

Almoço: dias 26 e 27 das 12h às 15h 

Jantar: dias 26 e 27 das 19h30 às 22h30 

 

 

 
TERRAÇO ITÁLIA  

Penne con funghi e gamberi 
Pasta de grano duro com cogumelos e camarões flambados ao brandy 

  
  

Fettuccine al ragù di vitello e piselli 
Massa fresca com ragu de vitelo e ervilhas 



  
Ravioloni di scampi con crema di pomodoro e basilico 

Massa recheada com lagostins ao creme de tomates e manjericão 
 

DEGUSTAÇÃO 

PREÇO POR PESSOA:  R$ 180,00 
 

Couvert, bebidas e taxa de serviço não incluídos 
 

Av. Ipiranga, 344 - 41º andar - República, São Paulo /SP 
Telefone: (11) 2189-2929 

Serviço: 

Almoço: dias 25, 26 e 27 das 12h às 16h 

Jantar: dias 25, 26 e 27 das 18h às 23h 

 

 
VECCHIO TORINO  

Linguine ai gamberetti  

Pasta di grano duro com camarões ao azeite extravirgem, alho e pimenta vermelha 

 

Ravioli di ricotta al tartufo nero 

Massa fresca recheada de ricota e trufas negras  

ao molho de manteiga, creme de leite, parmesão e noz-moscada 

 

Tortelloni alla piemontese 
Massa fresca de espinafre recheada com carne de pato, muçarela de búfala 

ao molho de tomate e queijo fontina 
 

 

DEGUSTAÇÃO 

PREÇO POR PESSOA:  R$ 178,00 
 

Couvert, bebidas e taxa de serviço não incluídos 
R. Tavares Cabral, 119 - Pinheiros, São Paulo/SP 

Telefone: (11) 3816-0592 

Serviço: 

Almoço: dias 26 e 27 das 12h às 15h 

Jantar: dias 26 e 27 das 19h às 22h 

 

 

VINARIUM  

Spaghettone di Gragnano ai tre pomodori e mozzarella 
Pasta di grano duro com molho de três tipos de tomates e mozzarella de búfala 

 
Paccheri, polpo e bottarga 

Pasta di grano duro com polvo e ovas de tainha desidratadas 
 



Tortelli di ricotta e spinaci alla crema di parmigiano e asparagi 
Massa recheada com ricota e espinafre ao creme de parmesão e aspargos 

  
  

DEGUSTAÇÃO 

PREÇO POR PESSOA:  R$ 130,00 
 

Couvert, bebidas e taxa de serviço não incluídos 
Alameda Lorena, 1214 - Jardim Paulista, São Paulo/SP 

Telefone: (11) 2659-2419 
Serviço: 

Almoço e Jantar: dias 26 e 27 das 12h às 00h 

 

VINHERIA PERCUSSI  

 

Rigatoni all'amatriciana 
Massa seca de grano duro com molho de tomates, 

guanciale, pimenta calabresa e caprino 
R$ 89,00 

 
Spaghetti alla Carbonara 

Massa seca de grano duro ao molho de ovos caipiras, 
guanciale e queijo de ovelha 

R$62,00 
 

Tonnarelli al Cacio & Pepe 
Massa fresca com molho de queijo pecorino & pimenta-do-reino 

R$62,00 
 

Couvert, bebidas e taxa de serviço não incluídos 
_______________________________________________________________________________________________  

Rua Cônego Eugênio Leite, 523 - Jd. América - São Paulo/SP 
Telefone: (11) 3088 4920 

Serviço: 
Almoço: dias 26 e 27 das 12h às 15h 
Jantar: dias 26 e 27 das 19h às 22h 

 

ZENA CAFFÈ  

Penne all'arrabbiata 

Massa de grano duro com tomate picante, azeitonas pretas e linguiça 

 
Pansoti con salsa di noci 

Massa fresca recheada com espinafre e ricota ao molho de nozes 
 



Tagliatelle con ragù di agnello 
Massa longa verde fresca com ragu de cordeiro, mix de cogumelos e hortelã 

 
DEGUSTAÇÃO 

PREÇO POR PESSOA:  R$ 120,00 
 

Couvert, bebidas e taxa de serviço não incluídos 
Rua Peixoto Gomide, 1901 - Jardins, São Paulo/SP 

Telefone: (11) 3082-9362 
Serviço: 

Almoço e Jantar: dias 26 e 27 das 12h às 00h 
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