
Terrazza 40 estará aberto no Domingo de Páscoa com pratos exclusivos
Clientes podem pedir pelo site para entrega ou retirada no local, o menu conta

com seis opções de pratos e doces exclusivos.

Desde abril de 2020, inicio da pandemia, o restaurante panorâmico de
Curitiba deixou de abrir aos domingos, mas exclusivamente neste domingo de
Páscoa estará atendendo nas modalidades entrega e/ou retirada no local para
pedidos realizados até sábado pelo site do restaurante
(www.terrazza40.com/mercato), conforme decreto vigente.

Para está data a casa selecionou seis opções dos cardápios do Terrazza 40 e
do Mercato Terrazza, dentre as selecionadas estão o famoso Beef Wellington
(R$ 78,40) que vai acompanhado de nhoque ao molho de queijo gouda e o
Bacalhau aos Murros (R$ 119,00) preparado com posta inteira da linha
premium Gadus Morhua.

Já do menu do recém inaugurado Mercato Terrazza o destaque fica por conta
do Tabuleiro de Bacalhau (R$ 120,00), preparado em um moderna embalagem
que pode ir tanto no micro-ondas como no forno, lascas de bacalhau puxadas
com cebola, bacon e talos de espinafre, gratinados com creme bechamel e
lardons de bacon.

Os doces selecionados para a data, são inspirados nas sobremesas do
Terrazza 40 e montados em formas exclusivas do Mercato Terrazza para que
você possa ter em casa congeladas, o destaque fica para a Torta Alfajor
Ganache, creme trufado com pedaços de doce de leite coberto com calda
ganache de chocolate, 400 ml por R$ 22,50.

Sobre:

O Terrazza 40 vende muito mais que comida e nunca trabalhou com entregas,
ir ao local jantar acaba sendo mais um passeio aos turistas e uma experiência
inesquecível aos casais que lá celebram ocasiões especiais, este período de
medidas restritivas gerou algumas dificuldades ao restaurante que precisou
buscar inovações.

A ideia dos doces congelados para ter em casa já era um projeto, visto que
nenhum dos doces da confeitaria anexa ao restaurante podia ser levado,
situação que muitas vezes desagradava os clientes, “nos últimos meses com
vários dias fechados aproveitamos para oxigenar estes novos projetos e depois



de inúmeros testes estamos lançando ao mercado esta linha de doces que
também será distribuída em outros pontos comerciais da cidade, e no segundo
semestre iremos expandir para outras cidades” comenta Marcelo Campos
Gestor estratégico do restaurante.

Serviços:
---

Terrazza 40 e Mercato Terrazza
Rua Pe. Anchieta 1287 Bigorrilho
41 3014-0141
www.terrazza40.com/mercato

Horário de Funcionamento: Domingo de Páscoa, 11h às 15h

Pelo Mercato Terraza 40 também é possível pedir vinhos, com uma seleção semanal de rótulos
promocionais, incluindo vinhos da vinícola RH, da qual Marcelo é parceiro e tem uma linha de
espumantes.

A cada dia é lançado menus, com entrada, prato principal, sobremesa e um vinho para harmonizar
com a refeição. O valoré a partir de R$130 o combo para um casal. Para consultar o menu dia, é só
entrar no site do Mercato Terrazza 40.

Por ora, devido ao decreto vigente, as entregas são feitas exclusivamente por delivery. Para pedir,
basta acessar o site do Mercato Terrazza 40, escolher os pratos desejados e escolher data e horário
de entrega. O custo é a partir de R$ 5 e depende do raio de distância em relação ao restaurante. As

http://www.terrazza40.com/mercato


dicas de como preparar cada um dos pratos é entregue junto com o prato e também é possível pegar
mais detalhes no canal do YouTube - Observatório Terrazza 40


