
 

 

Caipirinhas batizadas com nomes de pilotos da F1 são incluídas no cardápio do “Boteco 
HT”, que fica dentro do Hotel Transamérica São Paulo 
 

Boteco HT lança caipirinhas com nomes dos pilotos da F1 
 

Que tal provar um Ayrton Senna, um Nelson Piquet, um Rubens Barrichello ou então um 
Felipe Massa? O Boteco HT, localizado dentro do Hotel Transamérica São Paulo, lançou 
uma linha de caipirinhas que ganharam os nomes de alguns dos principais pilotos 
brasileiros da Fórmula 1, numa iniciativa diferente e divertida, às vésperas do GP Brasil 
da categoria.  
 
A linha de caipirinhas da F1 é completada pela “Sid Mosca”, artista e designer que ficou 
famoso por ter desenhado capacetes de diversos pilotos da categoria mais importante do 
automobilismo, e que terá uma exposição em sua homenagem no Boteco HT (veja 
abaixo).  
 
O Boteco HT fica aberto diariamente, das 19h às 23h, na Avenida das Nações Unidas, 
18.591, Santo Amaro, São Paulo (SP), com decoração inspirada no automobilismo. O 
projeto foi desenvolvido pelo artista plástico Flávio Bassani, do Estúdio Giclée. As paredes 
e pilastras foram revestidas com reproduções em grandes formatos das imagens dos 
capacetes criados pelo designer Sid Mosca, e dos pilotos brasileiros; os vidros foram 
jateados com a imagem do guard rail da pista de Interlagos e o piso ganhou marcas de 
pneus. Para completar, a superfície da mesa ganhou uma reprodução de azulejos, 
deixando ainda mais real a ideia de um boteco.   
 
Na semana da Fórmula 1, o Boteco HT ainda terá uma programação diferenciada, 
incluindo shows da banda Vogue e Big Chico. No dia 23 de novembro, está marcada a 
apresentação especial de escola de samba. Confira mais no site 
www.transamerica.com.br 

 
 

Caipirinhas Especiais Fórmula 1 
Special Drinks 

 
Sid Mosca 
Cachaça, Vodka ou Saquê, Pêssego em Calda, Grenadine e Açúcar 
Cachaça, Vodka or Sake, Peach in Syrup, Grenadine and Sugar 
 
Ayrton Senna 
Cachaça, Vodka ou Saquê, Malibu, Abacaxi, Folhas de Hortelã e Açúcar 
Cachaça, Vodka or Sake, Malibu, Pineapple, Mint and Sugar 
 
Nelson Piquet 
Cachaça, Vodka ou Saquê, Tangerina, Manjericão e Açúcar 
Cachaça, Vodka or Sake, Tangerine, Basil and Sugar 
 
Felipe Massa 

http://www.transamerica.com.br/


 

 

Cachaça, Vodka ou Saquê, Uva, Carambola, Morango, Gengibre e Açúcar 
Cachaça, Vodka or Sake, Grape, Carambole, Strawberry, Ginger and Sugar 
 
Rubens Barrichelo 
Cachaça, Vodka ou Saquê, Kiwi, Folhas de Hortelã, Curaçao Blue e Açúcar 
Cachaça, Vodka or Sake, Kiwi, Mint, Curação Blue and Sugar 
 
Serviço: 
 
Boteco HT  
Horário: diariamente, das 19h às 23h,  
Endereço: Hotel Transamérica São Paulo – Avenida das Nações Unidas, 18.591, Santo 
Amaro (SP) 
Informações: 5693-4925 
Site: www.transamerica.com.br  
 
Sobre o Hotel Transamérica São Paulo 
O Hotel Transamérica São Paulo está entre os cinco melhores hotéis do Brasil para 
eventos. Preparado para todos os tipos de eventos sociais ou corporativos, conta com 23 
salas, sendo nove modulares, podendo receber até três mil pessoas. A infraestrutura 
conta ainda com um cyber point, área de exposições, um auditório e o Business Center 
(espaço com recepção, sala de reuniões e escritório privativos).  
 
São 396 apartamentos e uma área verde de 15 mil metros quadrados. É o único da 
capital paulista com campo executivo de golfe, além de duas quadras de tênis, pista de 
cooper, piscina climatizada, campo de futebol society, fitness center, saunas e salas de 
massagem.  
 
O Hotel Transamérica São Paulo oferece opções gastronômicas de alta qualidade, no 
Restaurante Verbena (à la carte, cozinha contemporânea), no Restaurante Anturius 
(cozinha internacional em sistema de Buffet) e no Piano Bar (ideal para realização de 
happy hours,com vista panorâmica para o campo de golfe).  
 
Trata-se do primeiro de categoria cinco estrelas das Américas a certificar seu sistema de 
qualidade pela ISO 9001. O empreendimento faz parte do Grupo Alfa, conglomerado que 
vem atuando no mercado hoteleiro desde 1986 e que é composto por empresas de 
diversos setores, tais como Banco Alfa, Agropalma, Águas Prata, La Basque e C&C. 
 

http://www.transamerica.com.br/

