
ESTABELECIMENTO LOGO ENDEREÇO APRESENTAÇÃO MENU PROMOCIONAL PARA O GUIA

1 Café Alhambra R. São Bento, 344

Localizado no Largo do Café, o Café 
Alhambra oferece ótimas opções tanto para 
o almoço quanto para o happy hour, com 

música ao vivo e porções maravilhosas.

Bife Ancho à Moda Argentina 
(bife ancho grelhado no molho chimichurri argentino,arroz branco 

puxado com alho e salsinha e polenta frita )

Salmão nas Alcaparras 
Acompanha arroz branco e legumes no vapor 

Picanha à Provençal 
Picanha grelhada na manteiga temperada ,arroz branco puxado com 

alho e salsinha , mandioca frita e farofa. 

Filé mignon à Suíça 
(À Milanesa , gratinado com mozarela, parmesão e molho branco ) 

Acompanha arroz branco e fritas.

2 Bar 34 R. do Comércio, 34

Tradicional boteco paulistano, foi aberto 
em 1953 e vem desde então oferecendo os 
pratos tradicionais paulistanos, happy hour 
com boa música e bebida de qualidade a 

preços acessíveis.

Combo Especial de Natal:

Porção de Pastel Misto 
(4 Carne/4 Queijo) + Balde com 3 Cervejas Estrella Gallicia

Porção Torresmo Biquinho + Balde com 3 Cervejas Estrella Gallicia

3 Viella São Bento R. São Bento, 514

Com um ambiente moderno e descolado, 
o Viella São Bento traz ótimas opções de 

almoço, além do animado happy hour com 
música ao vivo e deliciosos petiscos.

Promoções e combos especiais de Natal variadas todos os dias.
Consulte o cardápio.

4 Restaurante 
Bancário R. da Quitanda, 92

Com um cardapio e preços convidativos, é 
uma boa opção com variedade, atendimen-
to rápido e preços honestos na região do 

Centro de SP.

Promoções e combos especiais de Natal variadas todos os dias.
Consulte o cardápio.

5 Boteco Central R. Álvares Penteado, 221
A temática da casa é o futebol, mas agrada 
a todos com música ao vivo no happy hour 

e ótimas opções de almoço.

Promoções e combos especiais de Natal variadas todos os dias.
Consulte o cardápio.

6 Prainha da Praça R. Comércio, 12

Com uma decoração mais descontraída, o 
Prainha da Praça oferece excelentes opções 

tanto para o almoço quanto para o 
happy hour.

Promoções e combos especiais de Natal variadas todos os dias.
Consulte o cardápio.

7 Bom Gosto R. São Bento, 525

Localizado em frente ao Mosteiro São 
Bento, você pode provar nossos deliciosos 

pratos e lanches, além de conhecer um 
pouco mais da história e cultura da cidade.

Tradicional lanche de pernil e um suco de laranja

8 Salve Jorge Praça Antônio Prado, 33

Salve Jorge é um bar e restaurante de esté-
tica genuinamente paulistana e frequenta-
do pelos dos guerreiros do dia-a-dia, uma 

homenagem a todos os Jorges: Amado, 
Ben Jor, Aragão, Mautner, e ao São Jorge, 

o santo protetor.

Caipirinha + bolinho de São Jorge  (Batata recheada calabresa) 
com desconto de 20%.

9

Pátio Metrô 
São Bento 

(Montana Grill, Bar do 
Urso, Subway, Spolleto, 
Sabores da Empada e 

Cacau Show)

Metrô São Bento - Loja 33

Localizado aos pés do Mosteiro de São 
Bento, o Pátio Metrô São Bento é um 

centro comercial, cultural e gastronômico 
a céu aberto com opções de alimentação, 

serviços e varejo, além de uma ampla 
programação cultural gratuita.

•  Montana Grill - Compre uma porção e um chopp e ganhe 1 chopp 

•  Bar do Urso 20% de desconto em todos os chopps de 300ml* 
(*) desconto válido mediante a apresentação do guia 

•  Subway Compre um combo (lanche + batata + bebida) e 
   ganhe 1 cookie* 

(*) promoção não cumulativa, não válida para o Barato do Dia e 
Baratíssimo 

•  Sabores da Empada Compre 6 empadas e pague 5 e 12 mini 
   salgados por preço promocional 

•  Spoleto Massa tradicional + refrigerante + sobremesa por 
   preço promocional 

•  Cacau Show Caixa Trufas La Creme 160g e produtos da linha 
   infantil com 20% de desconto 

(*) desconto não cumulativo com outras ofertas

10 Badaró Art Caffé R. Líbero Badaró, 408

O BAC é um espaço contemporâneo 
para viver experiências únicas no centro 
histórico. A tradição do café extraído da 

melhor máquina de espresso do mundo, a 
gastronomia com inspiração cosmopolita 

e a viagem pela cultura dos vinhos, 
champagnes e espumantes.

Prato principal com acompanhamento: 
Quiche Finlândia (Quiche de pernil assado com farofa de bacon) servida 

com salada ou batata.

Sobremesa:
French toast (rabanada assada servida com sorvete de Baunilha)

Bebidas: (escolha uma opção)
Agua, Coca-Cola, Coca-zero, Guaraná, Guaraná Zero, Scheppes, Água 

Tônica, Suco de Laranjd, Suco de maracujá ou suco de limão

11 Café Girondino CCBB R. Alvares Penteado, 112 
Centro Histórico

O Tradicional Café Girondino inaugura um 
soft opening no 3º andar do CCBB com 

cafés diferenciados e uma pequena amostra 
do que está por vir.

BOLO NATALINO 
Bolo de banana com canela, cravo, nozes, tâmara, 

damasco, passas, laranja e Rum.

12 Café Girondino R. Boa Vista, 365

O Café Girondino está bem no centro da 
cidade e conta com uma vista privilegiada, 
sendo possível contemplar o Mosteiro São 
Bento e outros locais que nos remetem a 
períodos anteriores da história da cidade, 
enquanto degustamos um bom cafezinho.

BOLO NATALINO 
Bolo de banana com canela, cravo, nozes, tâmara, 

damasco, passas, laranja e Rum.

13 Café Martinelli R. Líbero Badaró, 508

Localizado no primeiro arranha-céu da 
cidade e inspirado na Belle Époque paulis-
tana, o Café Martinelli traz a atmosfera dos 

bistrôs parisienses, mantendo sua iden-
tidade e vocação de servir com simpatia, 

qualidade e produtos diferenciados.

The Grinch Punch

14 Café 174

R. Álvares Penteado, 151 
(dentro do prédio da Asso-
ciação dos Advogados de 

São Paulo)

O Café 174 vem desde 2014 aqui no Centro 
Histórico de São Paulo fazendo clientes e 

amigos que amam um café de qualidade e 
uma boa sobremesa.

Preparamos no nosso site opções especiais para esse Natal e um 
presente para nossa reinauguração! Consulte a pagina @café175

15 Caffè Latte R. do Comércio, 58

O Caffè Latte prima por oferecer um café 
de qualidade, dentro dos mais altos 

padrões internacionais, com um cardápio 
variado, incluindo pratos rápidos, saladas, 

sanduíches, salgados e doces para a 
sobremesa ou simplesmente para 

acompanhar o seu café.

Drink de café com chocolate e cereja

16 Caffè Latte Piccolo R. Dr. Miguel Couto, 18

O Caffè Latte Piccolo é um espaço 
compacto, seguindo a tendência do que há 
de mais moderno em design de cafeterias 
ao redor do mundo. Oferecemos os mais 
variados métodos de extração: espresso, 
coado na buhn, hario V60, frenchpress, 

aeropress, cold brew, entre outros.

Drink de café com chocolate e cereja

17 Café Capítulo 1 R. Riachuelo, 85

Um verdadeiro refúgio no Centro de São 
Paulo com cafés especiais e oito métodos 

diferentes de preparo, sempre com um 
bolinho especial de fabricação própria para 

adoçar seu dia.

Panetone na chapa com açúcar e canela e um delicioso shakerato, que é 
um café resfrescante com melado de cana gelo e limão

18 Casa Godinho R. Líbero Badaró, 340

A Casa Godinho é um empório tradicionalís-
simo da cidade, fundada na Praça da Sé em 
1888 pelo português José Maria Godinho e 
transferida para o Edifício Sampaio Moreira 

em 1923, onde está até hoje - um patrimônio 
imaterial da cidade de São Paulo.

•  Stolen (panettone alemão)
•  Bolo Rei (tradicional bolo natalino português).                                                                                                                                      
•  Biscoito Amaretti, potes de 120 g, sem gluten e sem açúcar. 

Além de nossas lindas e tradicionais Cestas de Natal.

19 Fazenda Café Largo São Francisco, 20

Tradicional cafeteria e bistrô na região 
central de SP, em frente a histórica 

Faculdade São Francisco de Direito, possui 
ambiente rústico e decoração ímpar. Seu 
cardápio possui variedade de pratos a la 

carte e diferentes estilos de cafés, 
cappuccinos e chocolates.

Focado nos itens que são queridos dos clientes.

20 Maria Cristina Doces R. Álvares Penteado, 188 

Há quase quatro décadas, Maria Cristina 
Doces encanta paladares com os sabores 

genuínos e reveladores dos doces 
portugueses artesanais, uma experiência 
única baseada em uma nova leitura do 

design português.

Rabanada com calda de vinho do Porto com sorvete 
Bolo Rei (tradicional bolo natalino português)

21 Chocolates 
Brasil Cacau Rua Boa vista, 319

A Chocolates Brasil Cacau é uma marca 
jovem, divertida e moderna. Os principais 
destaques são os mais de 30 sabores de 

Trufas e Minitrufas, Dinda, Gato Mia e 
Tabletes. Oferecemos também expresso, 

capuccino e chocolate quente e o 
surpreendente fondue de chocolate com 

frutas frescas.

Combos de cafeteria e sobremesa com preços imperdíveis e especiais.

22 Confeitaria 
Delícias da Vovó Praça da Sé, 33

Um dia em 1996, a nossa família teve a 
ideia de levar às pessoas um pouquinho 
daquilo que sempre nos reunia em volta 

da mesa, um momento cheio de carinho e 
partilha. Foi assim que nasceu a Confeitaria 

Delícias da Vovó.

Donuts natalinos
Bolo de Especiarias

Bolo de Frutas Cristalizadas

23 Orange 
Juice & Coffee R. 15 de Novembro, 12

Um oásis no Centro Histórico que 
oferece cardápio variado: cafés especiais, 

pão de queijo gourmet, sucos detox, 
tapiocas, omeletes, crepes além do famoso 

bolo de chocolate com cobertura 
de brigadeiro.

Especiais de Natal variadas todos os dias. 
Consulte o cardápio.

24 Padaria 
Santa Efigênia R. da Quitanda, 151

Há mais de 63 anos, a Padaria 
Santa Efigênia faz parte do centro de 

São Paulo. Assistiu a grandes momentos de 
transformação da nossa cidade ao mesmo 
tempo que, entre um café e outro, sempre 

serviu aos seus clientes um espaço 
convidativo e um cardápio variado de 

clássicos do quotidiano paulistano.

•  Cubo Mágico: Panetone, coberto com chocolate Belga!
•  Panetones trufados de doce de leite, chocolate e avelã.
•  Panetone de frutas e Chocotone

25 Boteco 28
Bar da Cidade

Rua Joao Bricola 24, 
28º andar - São Paulo | SP 

01014, Brasil

O Boteco ocupa o 28º andar do icônico 
edifício Farol Santander. Uma cozinha de 
afeto que pretende resgatar e valorizar a 
identidade culinária paulista apresentado 
pela Chef Mayra Aguiar, com referência à 
diversidade de regiões importantes para a 

formação da identidade cultural de 
São Paulo e do Brasil.

O menu é válido somente para os finais de semana.   

Dias 11/12/21 e 12/12/21
*Entrada*

Salada Natalina
*Prato Principal*

Leitão Assado, Farofa de Ovos e Arroz Branco
*Sobremesa*

Tartelete de Nozes

Dias 18/12/21 e 19/12/21
*Entrada*

Dadinhos de Tender e Queijo Coalho
*Prato Principal*

Peru Assado, Farofa Natalina com ou sem passas e Arroz Branco
*Sobremesa*

Rabanada do Boteco


