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Anturius oferece brunch especialmente 
para as mães  

  
Restaurante tem programação especial para o Dia das Mães com o tradicional 

brunch no Hotel Transamérica São Paulo 
  
São Paulo, abril de 2011 – O Hotel Transamérica São Paulo promove mais 
um encontro das famílias em comemoração ao Dias das Mães. No domingo, 
dia 8 de maio, acontecerá no Restaurante Anturius um brunch em homenagem 
a elas. O evento reunirá a alta gastronomia com música ao vivo e recreação 
para crianças por R$ 185,00 por pessoa. Crianças de 0 a 5 anos não pagam e 
de 6 a 12 têm 50% de desconto. 
 
Uma estação de coquetéis montada logo na recepção do restaurante dispõe de 
quatro tipos de bebidas, sendo duas delas não alcoólicas. As mães, familiares 
e acompanhantes ganham uma taça do espumante nacional Vallontano Brut e 
contam com sucos diversos. As demais bebidas serão cobradas a parte. 
 
Para o buffet, o chef Valter de Souza selecionou opções de entradas e saladas 
que vão desde inúmeros tipos de folhas, antepastos e guarnições, a frios, 
queijos diversos, pães e molhos. Entre os pratos quentes estão o Pernil de 
javali trufado com alho e molho de alecrim e o Carré de cordeiro com crosta de 
ervas, além de grelhados e uma estação especial com massas preparadas na 
hora. 
 
A mesa de sobremesa oferece as delícias das sobremesas francesas, como o 
Mini milenium e o Mini soleillon, além dos tradicionais quindim de coco e pudim 
de leite do Transamérica. Sobremesas diet como a Sopa de frutas vermelhas e 
ainda frutas laminadas e inteiras também estarão disponíveis. 
 
O brunch especial de Dia das Mães do restaurante Anturius acontece no dia 8 
de maio, das 12h às 17h, com café ao final do brunch e estacionamento de 
cortesia. As reservas de mesa podem ser feitas pelo telefone (11) 5693-4925 
ou 5693-4378, de segunda à sexta-feira, das 8 às 17h.  
 
Dia das Mães ainda mais tranquilo 
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O Transamérica São Paulo também oferece às famílias a possibilidade de 
terem um fim de semana ainda mais especial, aproveitando a ampla área verde 
e toda a hospitalidade proporcionada para a sua tranquilidade. A diária no 
hotel, entre os dias 6 a 8 de maio, custa a partir de R$ 310,00 em apartamento 
superior com café da manhã servido no restaurante. As reservas podem ser 
feitas pelos telefones (11) 5693-4050 (São Paulo e Grande São Paulo) e 0800 
012 6060 (outras localidades), ou pelo e-mail 
reservashtsp@transamerica.com.br. 
 
 

Brunch especial de Dia das Mães 
Restaurante Anturius | Hotel Transamérica São Paulo 
 
Data: 8 de maio de 2011 
Horário: das 12h às 17h 
Local: Restaurante Anturius, localizado no Hotel Transamérica São Paulo 
Endereço: av. das Nações Unidas, 18.591 – Santo Amaro  
Valor: R$ 185,00 (Valor por pessoa. Inclui o consumo na estação de coquetéis, 
mesa de sucos e uma taça de Vallontano Brut. Crianças de zero a cinco anos 
não pagam, e de seis a 12 anos têm desconto de 50% sobre o valor para 
adulto.) 
Reservas: (11) 5693-4925 ou 5693-4378, de segunda à sexta-feira, das 8h às 
17h. 
Serviços: Ar condicionado, acesso para deficientes, estacionamento com 
manobrista (cortesia), cartões de crédito e débito: todos. 
 
Diária Especial - Dia das Mães 
 
De 6 a 8 de maio 
Valor: diária a partir de R$ 310,00 em apartamento superior, com café da 
manhã incluso. Acrescer 5% de ISS e R$ 4,50 de taxa de turismo por dia. 
Telefone: (11) 5693-4050 (São Paulo e Grande São Paulo) | 0800 012 6060 
(outras localidades) 
reservashtsp@transamerica.com.br | www.transamerica.com.br 
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