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Aproveite as comemorações a dois 
  

Hotel oferece opções românticas no dia 12 de junho com tarifas especiais de 
hospedagem 

 
Restaurante Verbena prepara menu especial para os namorados  

  
São Paulo, 19 de maio de 2011– Para que a comemoração do Dia dos 
Namorados seja mais do que especial, o Hotel Transamérica São Paulo 
preparou uma programação para os casais que não abrem mão de celebrar a 
data com requinte e sofisticação.  
 
Com o 12 de junho sendo comemorado em um domingo, o Hotel Transamérica 
São Paulo propicia aos namorados, um final de semana romântico, com pacote 
de hospedagem e sugestões gastronômicas no restaurante Verbena, 
especialmente pensadas para ocasião. 
 
 No pacote de hospedagem por casal estão inclusas diárias a partir de R$ 
396,00, em acomodações Superior, com upgrade para apartamentos Luxo 
mediante disponibilidade, café da manhã cortesia servido no restaurante 
Anturius, e late check out free no domingo até as 18h.  
 
Para o jantar ou almoço especial, assinado pelo chef Valter de Souza, estará 
disponível um menu romântico com diversas opções de entrada, prato principal 
e sobremesas, no valor de R$ 312,00. Os namorados receberão como 
presente do restaurante uma garrafa de espumante para brindar o momento 
especial.  
 
Menu Dia dos Namorados 
 
O cardápio fechado exclusivamente para a comemoração do Dia dos 
Namorados, o restaurante Verbena oferece diversas combinações de sabores 
para os apaixonados. O menu fechado apresenta três saborosas sugestões de 
entradas, cinco pratos principais com opções de carne, peixes e risotto. Para 
completar e adoçar a noite, as duas opções de sobremesas são imperdíveis. O 
menu especial completo pode ser conferido abaixo:   
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Menu Dia dos Namorados – Restaurante Verbena 
 
Entradas:  
- Creme de Inhame com essência de trufas; 
ou 
- Bouquet de folhas e espaguete de pupunha com camarão ao vinagrete de 
abacaxi.  
 
Pratos Principais: 
- Filet Mignon ao molho de vinho Barolo com Tomate e Manjericão, Batata com 
Queijo Brie e Mini Abobrinha Confit;  
ou 
- Coxa de Pato Poellé com Frutas Secas e Mel ao Molho de Laranja e Alecrim 
Acompanhado de Risotto de Limão; 
ou 
- Medalhão de Robalo ao Coulis de Grapefruit, Mousse de Aspargos e Shimeji 
Grelhado; 
ou 
- Sofioti de Frutos do Mar com Redução de Champagne; 
ou 
- Risotto de Pato Defumado com Coração de Alcachofra. 
 
Sobremesas: 
- Torta Supreme ao Chocolate e Creme Nougat com Frutas Vermelhas e Coulis 
de Damasco;  
ou 
 - Verrine de Morango à Infusão de Tomilho Fresco, sua compota e Creme de 
Leite. 

 

 
Mais sobre o Hotel Transamérica São Paulo 
 
O Hotel Transamérica São Paulo traz o conceito de tranquilidade em todos os 
serviços que oferece, seja em hospedagem, eventos ou gastronomia. São 396 
apartamentos amplos e bem equipados, com espaços que variam de 32 m² a 
240 m². O hotel também dispõe de uma área verde de 15 mil m², o único com 
campo executivo de golfe, além de quadras de tênis, pista de cooper, piscina 
climatizada, campo de futebol society, fitness center, saunas e salas de 
massagem. 
 
As opções gastronômicas são variadas. O restaurante Verbena é à la carte 
com influência da culinária contemporânea, o restaurante Anturius serve pratos 
da cozinha internacional em sistema de buffet e almoços temáticos para cada 
dia da semana, e o Piano Bar é ideal para realização de happy hours, com 
cardápio rico em opções de petiscos e drinks. 
 
Por estar situado ao lado do Transamerica Expo Center e do Teatro Alfa, o 
Transamérica São Paulo faz parte do maior complexo de negócios para 



eventos da América Latina. Considerado o maior centro de convenções dentro 
de um hotel na cidade, tem 23 salas à disposição, podendo receber até 3 mil 
pessoas. Toda essa infraestrutura conta com o apoio de um business center, 
cyber point e internet sem fio gratuita em todas as suas dependências.  
 
O hotel possui localização privilegiada, situado próximo ao Aeroporto de 
Congonhas, Centro Empresarial de São Paulo e das avenidas Engenheiro Luis 
Carlos Berrini e Faria Lima. Também está a poucos minutos de importantes 
centros de entretenimento, como Credicard Hall, HSBC Brasil, Estádio do 
Morumbi e Autódromo de Interlagos, e grandes centros de compras, como os 
shoppings Morumbi, Market Place, Jardim Sul e Cidade Jardim. 
 
O Transamérica São Paulo foi o primeiro de categoria cinco estrelas das 
Américas a certificar seu sistema de qualidade pela ISO 9001:2000, que em 
2010, foi renovado, passando para ISO 9001:2008. O empreendimento faz 
parte do Grupo Alfa, um conglomerado composto por empresas de diversos 
setores como o Banco Alfa, Agropalma, Águas Prata, La Basque e C&C, e que 
vem atuando no mercado hoteleiro desde 1986.  
 
Sobre o restaurante Verbena 
 
Sob o comando do chef Valter de Souza desde 2008, quando assumiu a 
cozinha do restaurante Verbena, situado no Hotel Transamérica São Paulo, o 
restaurante traz em seu novo cardápio influências da culinária contemporânea.  
 
No salão de 80 lugares, gravuras da botânica Margareth Mee decoram as 
paredes do restaurante em harmonia com tons claros e ornamentos de ferro 
que dividem o ambiente em três espaços. Dois deles, ambos localizados nas 
laterais do restaurante, comportam até 30 pessoas e podem ser utilizados 
como privativos, ideais para almoços ou jantares de negócios, ou ainda para 
quem preferir um ambiente mais intimista. A reserva dos espaços deve ser feita 
com antecedência.  
 
O almoço funciona das 12h às 15h e o jantar das 19h às 23h. É necessário 
consultar a programação de abertura do restaurante. O serviço de 
estacionamento com manobrista é gratuito para as três primeiras horas. 
 

Dia dos Namorados 
Hotel Transamérica São Paulo e Restaurante Verbena 
 
Diárias especiais para o período de: 10 a 12 de junho 
Local: Hotel Transamérica São Paulo – Av. das Nações Unidas, 18.591, Santo 
Amaro – SP.  
Telefone: (11) 5693-4050 (São Paulo e Grande São Paulo) | 0800 012 6060 
(outras localidades) ou pelo e-mail reservas@transamerica.com.br. 
 
Restaurante Verbena 
Horário: das 19h às 23h 
Local: Restaurante Verbena, localizado no Hotel Transamérica São Paulo 
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Valor: R$ 312,00 por casal. Inclui o jantar, bebidas não acoólicas e uma 
garrafa de espumante. 
Capacidade: 80 lugares 
Serviços: Ar condicionado, acesso para deficientes, estacionamento com 
manobrista (gratuito nas três primeiras horas; as demais, R$ 5), cartões de 
crédito e débito: todos. 
www.transamerica.com.br 
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