
OPÇÕES PARA COMPOSIÇÃO

Opção 1

Opção 1

R$ 184,00

R$ 253,00

R$ 161,00

R$ 230,00

por pessoa não hospedada e/ou pessoa hospedada
sem confirmação deste serviço descrito no contrato

por pessoa não hospedada e/ou pessoa hospedada
sem confirmação deste serviço descrito no contrato

por pessoa hospedada
com confirmação deste serviço descrito no contrato

por pessoa hospedada
com confirmação deste serviço descrito no contrato

Opção 1

Opção 3

§ 1 Opção de Crostata

§ 3 Opções de Pizzas Salgadas

§ 1 Opção de Pizza Doce

§ 1 Opção de Crostata

§ 4 Opções de Pizzas Salgadas

§ 2 Opções de Pizzas Doces

Opção 1

R$ 222,00

R$ 192,00
por pessoa não hospedada e/ou pessoa hospedada
sem confirmação deste serviço descrito no contrato

por pessoa hospedada
com confirmação deste serviço descrito no contrato

Opção 2

§ 1 Opção de Crostata

§ 4 Opções de Pizzas Salgadas

§ 1 Opção de Pizza Doce

Crostatas

Crostata de Grana Padano
Sobre a massa fina e crocante, leves pinceladas de azeite, gratinada com grana padano.

Crostata de Alecrim
A massa fina e crocante recebe leves pinceladas de azeite, salpicada com flor de sal e alecrim.

Crostata de Pesto
Sobre a massa fina e crocante, o surpreendente molho pesto levemente aquecido com parmesão.

Pizzas salgadas

Cebola Confitada
O uso tradicional da cebola nas mãos dos pizzaiolos ganha uma versão refinada: lâminas de calabresa artesanal 

repousadas sobre cama de muzzarela recebem a anfitriã da vez. Contraste agridoce!

Arte
Como estrela principal, recebe na medida certa molho de tomate, uma delicada camada de muzzarela, lâminas de 

linguiça calabresa artesanal gratinadas com parmesão. Espetacular!

Muzzarela Especial
A massa, com sua arte de nobreza e poros delicadamente reforçados trazendo leveza, crocância e maciez, unindo-se 

ao delicioso molho de tomate e generosa camada de muzzarela especial. Ingredientes simples para uma pizza 

marcante!

Abobrinha Padano
Cubinhos de abobrinha puxados no azeite unem-se à muzzarela e iscas de anchovas gratinados com queijo grana 

padano.

Marguerita
A tradicionalíssima recebe a cobertura no equilíbrio certo. Molho de tomate, folhas de manjericão rasgadas, muzzarela 

e rodelas de tomate delicadamente cortadas gratinadas com parmesão.

Pacote de pizzas
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Mínimo 20 pessoas. Para compor seu pacote, escolha:



OPÇÕES PARA COMPOSIÇÃO

Seleção de Cogumelos
Nossa massa recebe uma fina camada de cream cheese e uma seleção de cogumelos nobres salteados em manteiga 

francesa. Um casamento perfeito com a pizza "Alho Poró".

Alho Poró
A massa recebe uma leve camada de cream cheese e alho poró puxado no azeite com um aromático vinho branco.
Um casamento perfeito com a pizza "Seleção de Cogumelos".

Napolitana
Na leveza da massa, o manjericão fresco se destaca ao receber o mix de tomates aromatizados com flor de sal, 

orégano e um sutil toque de alho fresco, envoltos no parmesão. Refrescante!

Portuguesa Gourmet
Aqui, a massa vem acompanhada de lâminas de presunto, cebola puxada no azeite com orégano, delicadas rodelas de 

azeitona e ovos de codorna gratinados com muzzarela especial e queijo parmesão argentino. Imperdível!

Nossos Queijos
A tradicional pizza de quatro queijos ganha uma composição inovadora. Sobre a massa macia e crocante, muzzarela, 

pirâmide de Catupiry e delicados cubos de queijo azul gratinados com grana padano.

Berinjela ao Pesto
Os delicados cubos de berinjela recebem pinceladas de molho pesto de pinhão, finalizados com muzzarela e gotas de 

molho de tomate assado. Simplesmente marcante!

Búfala
Preparando-se no calor, a massa une-se com o tomate seco e a muzzarela para, após sair do forno, receber búfala, 

lâminas de presunto Parma e rúcula com azeite e parmesão. Envolvente!

Pizzas doces

Banana
A massa recebe cordialmente incontáveis rodelas de banana, uma nuvem de açúcar com canela e, após caramelizar, 

um toque de orvalho de rum jamaicano.

Dolce Brasile
Sobre a nossa crocante massa, finas rodelas de bananas caramelizadas com açúcar e canela recebem gotas de 

chocolate.

Buoníssima
Uma verdadeira alquimia! Massa irretocável com uma camada de doce de leite quente, preparada para receber gotas 

de chocolate belga branco com lâminas de amêndoas torradas.

Choco-Baby
Como todo final feliz, essa pizza tem o poder de unir dois ingredientes simples e transformar sabor em magia. Gotas 

de chocolate belga aquecidas finalizam a receita com morangos frescos. 

Pacote de pizzas

OBSERVAÇÕES:

- Opção oferecida somente na Arte da Pizza, com exclusividade do local.

- Valores referem-se a duas horas de serviço. A partir da terceira hora será cobrado 50% do valor do pacote escolhido por hora adicional.

- Valores sujeitos a acréscimo para serviços acima de 200 pessoas no Grande Hotel Campos do Jordão.

- As pizzas são produzidas artesanalmente e servidas à mesa em louça personalizada e aquecida, assim como o habitual serviço gourmet da Arte da Pizza.

- Nossos pacotes de pizzas não se referem à configuração de um rodízio de pizzas.
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O Grande Hotel São Pedro e o

Grande Hotel Campos do Jordão 

baseiam sua Política de Segurança

dos Alimentos nas Boas Práticas de 

Fabricação e na Análise de Perigos e 

Pontos Críticos de Controle (APPCC). 

A Política está descrita e aprovada 

pela Alta Direção e tem como 

diretrizes:

§ Manter a comunicação interativa com as partes interessadas (clientes, funcionários 

e fornecedores) para garantir que a política seja comunicada, implementada e 

mantida;

§ Atender aos requisitos estatutários e regulamentares nacionais que regem a 

segurança dos alimentos;

§ Garantir a periódica análise crítica para adequação contínua desta política;

§ Garantir a disponibilidade de recursos necessários à implementação e manutenção 

do sistema de gestão;

§ Garantir o comprometimento com a melhoria contínua dos processos e produtos;

§ Buscar a satisfação dos clientes, atendendo às suas necessidades e expectativas;

§ Atualizar o Sistema de Gestão da Segurança dos Alimentos com foco nos perigos, 

incluindo os alergênicos.

Política de Segurança dos Alimentos
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ROOM
SERVICE 24H

WI-FI POR
TODA ÁREA

COPA
DO BEBÊ

ESTAC.
CORTESIA

HELIPONTO LAVANDERIA BIBLIOTECA GIFT SHOP CERTIFICADO
EXCELÊNCIA

Avenida Frei Orestes Girardi, 3549

Nossa equipe está apta a prestar toda consultoria na escolha da melhor

configuração dos espaços e serviços de acordo com a necessidade de cada cliente.

Parque Dr. Otávio de Moura Andrade, s/n

Grande Hotel Campos do Jordão

Central de Vendas dos Hotéis

Grande Hotel São Pedro

CEP: 12460-000  Campos do Jordão  SP  Brasil

CEP: 13525-000  Águas de São Pedro  SP  Brasil

(12) 3668 6267

(11) 3236 2437

gheventos@sp.senac.br

(19) 3482 7642

ghsenac

grandehotelsenac

grandehotelsenac

www.grandehoteleventos.com.br

(12) 3668 6000 ▪ 0800 7700 790

(11) 3236 2009

(19) 3482 7600 ▪ 0800 7700 790
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