
 
 
 

INFORMATIVO PARA A IMPRENSA 

Unic | Josafá Vilarouca, Renata Tomasetti | (11) 5051-6639 | 
josafa@unicbuilding.com.br | renata@unicbuilding.com.br  

 

Restaurante Anturius oferece no jantar seu novo 
conceito: Combinação de buffet e serviço a la 

carte  
 

Tradicional por oferecer um  buffet executivo internacional nos almoços, o 
restaurante acrescenta no jantar à escolha, serviço de  buffet ou pratos como 

pizzas, grelhados e sobremesas a la carte. 

 
São Paulo, 16 de junho de 2011 – O Hotel Transamérica São Paulo oferece 
um jantar no melhor estilo, tudo muito simples e elegante, com um buffet de 
saladas, frios e antepastos, variedades de massas, risotos, tortas salgadas, 
panquecas recheadas, sopas e pães variados, um jantar completo por R$ 
42,00 (bebidas cobradas a parte).  
 
No serviço a la carte estão os grelhados, carnes de cordeiro, filé mignon e 
picanha, além de peito de frango e duas variedades de filé de peixe, todos com 
acompanhamentos à escolha. As pizzas, de quatro, seis ou oito pedaços, são 
uma opção mais descontraída e se apresentam em dez sabores. O jantar pode 
ser fechado com a escolha dos já conhecidos pudim, quindim, petit gateau, 
brownie, cheese cake e frutas. 
 
“O cardápio é uma variação simples de sabores, mas que permite uma refeição  
na medida certa, a simplicidade pode ser, e nesse caso é, muito elegante”, 
afirma o chef Valter de Souza.  
 
  
Mais sobre o Anturius 
 
O amplo salão em frente ao jardim do Hotel Transamérica São Paulo abriga 
um dos restaurantes mais completos da cidade, que é frequentado 
principalmente por empresários. Quem comanda a cozinha do Anturius é o chef 
Valter de Souza, que também está à frente do restaurante Verbena (a la carte) 
e do Piano Bar, ambos localizados no hotel. 
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Os 260 lugares do Anturius estão distribuídos em um espaço envidraçado, que 
permite a entrada da iluminação natural e dá o tom aconchegante ao ambiente. 
 
A cada dia da semana, a culinária de um país diferente tematiza o buffet. Às 
segundas-feiras, o sabor da culinária italiana enriquece a diversidade de 
pratos. As terças, o cardápio varia entre a cozinha asiática e a alemã. Às 
quartas-feiras é servida a tradicional e indispensável Feijoada. Nas quintas, 
maravilhas da cozinha árabe agradam os paladares dos clientes com seu 
tempero peculiar e as sextas, ora são servidos os deliciosos pratos da culinária 
típica brasileira, ora a requintada culinária francesa. Além disso, diariamente 
massas e risotos são preparados na hora, de acordo com a preferência do 
cliente. 
 
O buffet de sobremesas oferece sensações gastronômicas à parte. Clássicos 
da pâtisserie, tortas elaboradas e as especialidades pudim de leite e quindim 
estão presentes todos os dias.  
 
O almoço funciona de segunda a sexta-feira, das 12h às 15h, com valor fixo 
que inclui água, sucos e refrigerantes, sobremesa e café expresso, além de 
estacionamento por até três horas. Para o jantar, é necessário confirmar a 
programação do restaurante. O Serviço de buffet  e  a la carte são servidos das 
19h às 23h. O Anturius é aberto, ainda, para o café da manhã, das 6h às 10h.  
 
 

Restaurante Anturius 
 
Horário de funcionamento*: 
Café da manhã: das 6h às 10h 
Almoço: das 12h às 15h 
Jantar: das 19h às 23h 
(*) A programação de horários do restaurante para o jantar durante a semana e 
almoço e jantar aos finais de semana, deve ser previamente consultada. 
 
Capacidade: 260 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. 
 
Hotel Transamérica São Paulo 
Endereço: Av. das Nações Unidas, 18.591 – Santo Amaro 
Telefone: (11) 5693-4050 (São Paulo e Grande São Paulo) | 0800 012 6060 
(outras localidades) 
reservashtsp@transamerica.com.br | www.transamerica.com.br 

 
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 
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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.  
 


