
 

Sinopse: Dentro do Hotel Transamérica São Paulo, cozinha contemporânea do 
Restaurante Verbena oferece Menu Executivo com entrada, prato principal e sobremesa 
 

Cozinha contemporânea faz sucesso no almoço do Verbena 
 
Aqueles que desejarem conhecer e saborear o requinte da cozinha contemporânea do 
Restaurante Verbena, instalado dentro do Hotel Transamérica São Paulo, ganharam uma 
excelente oportunidade. O Verbena lançou o Menu Executivo Especial para o almoço, que 
inclui entrada, prato principal, sobremesa e bebidas*, pelo valor único de R$ 52,00.  
 
De entrada, o visitante pode optar por uma sopa ou salada. Depois, aprecia uma ‘bela’ 
massa ou um risoto e, por fim, ‘adoça’ o paladar com uma deliciosa sobremesa ou frutas. 
As sugestões variam a cada semana, garantindo ampla diversidade de opções àqueles 
que apreciam a cozinha contemporânea.  
 
O Menu Executivo Especial do Verbena está disponível exclusivamente para o almoço, de 
segunda a sexta-feira (exceto feriados). O Restaurante possui serviço à la carte, aceita 
reservas (que podem ser feitas por e-mail) e conta com total acessibilidade para 
deficientes físicos.  
 
Serviço: 
 
Menu Executivo - Almoço no Restaurante Verbena 
 
Inclui: 
- Entrada (sopa ou salada); 
- Prato Principal (massa ou risoto); 
- Sobremesa ou frutas; 
- Bebidas (*não alcoólicas). 
Valor: R$ 52,00 (individual) 
 
Restaurante Verbena 
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 18.591 – dentro do Hotel Transamérica – São 
Paulo (SP) 
Horário de funcionamento: das 12h às 15h e das 19h às 23h. 
Reservas: aebhtsp@transamerica.com.br) 
Dispõe de acessibilidade total e aceita todos os cartões de crédito. 
 
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.  
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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. 
 
 
 


