
 

Verbena participa da 12ª edição do Restaurant Week 

O restaurante de culinária contemporânea do Hotel Transamérica preparou menu especial 

para o evento. 

São Paulo, fevereiro de 2013 – O primeiro Restaurante Week de 2013 contará com os aromas 

e sabores da cozinha contemporânea do Verbena, restaurante do Hotel Transamérica, 

considerado o único resort urbano da capital paulista. O maior evento gastronômico acontece 

em todo o estado de São Paulo entre os dias 04 a 17 de março.  

Além de apreciar boa comida e a bela vista da área verde do Hotel, os clientes que escolherem 

almoçar no  Verbena degustarão um menu especial preparado pelo chef Valter de Souza. 

Como entrada, as opções são:  

 Panaché de folhas com presunto cru e pérolas de melão ao aceto balsâmico;  

 Salada mesclun ao salmão marinado com mostarda e dill servido com tomate assada e 

temperada, coalhada fresca e torrada.  

Para o prato principal: 

 Peito de frango recheado com queijo de cabra ao creme acompanhado com tomate 

concasse e batatas sauté;  

 Quenelle de bacalhau ao creme de alho poró.  

E para adoçar o paladar: 

 Cake de mascarpone com goiabada ao coulis de jabuticaba  

 Abacaxi assado ao kirsh servido com sorvete de creme.   

O menu especial para o Restaurant Week será servido exclusivamente no almoço e o valor é 

de R$ 31,90. Em cada prato servido, a quantia de R$ 1,00 será doado para instituições 

beneficentes. 

Às vésperas de comemorar cinco anos, os organizadores anunciam a participação de mais de 

250 casas e a expectativa de atrair mais de 500 mil clientes durante os 14 dias de evento. 

Sobre o Verbena 

O restaurante, com 80 lugares, é decorado com gravuras da botânica Margareth Mee, 

harmonizando com os tons claros e os ornamentos de ferro que dividem o salão em três 

espaços. Dois deles, nas laterais, comportam até 30 pessoas e podem ser utilizados para 

almoços e jantares de negócios privativos, ou para criar ambiente mais romântico, intimista. 



Esses espaços devem ser reservados com antecedência. A carta de vinhos Verbena conta com 

81 rótulos, entre nacionais e estrangeiros. 

O Verbena abre para o almoço de segunda a sexta-feira, das 12h às 15h. As programações para 

o jantar e finais de semana devem ser consultadas previamente. O serviço de estacionamento 

com manobrista é gratuito nas três primeiras horas. 

Serviço  

Restaurante Verbena | 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 informações para a imprensa 

Activa Comunicação (11) 3068-0042 

Fatima Capucci  (11) 99242-7909 

Danielle Franco (11) 97631-4790 

Renata Tomasetti  (11) 97262-9903 

 

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

