RODÍZIO DE PIZZAS DO VIENA TEM NOVIDADES NO VERÃO
Levíssima, Italianíssima e Abacaxi Tropical são os novos sabores
O rodízio de pizzas do Viena ganhou três sabores,
um doce e dois salgados, no cardápio de verão. A
Levíssima é preparada com peito de peru
defumado, tomate fresco temperado e milho,
coberta com cream cheese, confit de tomate cereja
e salpicada com alecrim. A Italianíssima reúne
molho de tomate, cream cheese, folhas de rúcula,
tomate seco e lascas de queijo parmesão. A opção
doce é a Abacaxi Tropical, elaborada com
carpaccio de abacaxi caramelizado no forno a
lenha com açúcar mascavo e raspas frescas de limão. O rodízio de pizzas é servido
a partir das 18h30, nas Delicatessen Viena e nos Viena Gourmet. O rodízio de
pizzas acompanha mesa de saladas, massas e sopas e custa por R$ 26,90 por
pessoa.
Novidades no cardápio
O Viena elaborou uma novidade leve e refrescante para o cardápio de verão: o Filé
de Peru ao Limone. São 220 gramas de filé de peru regado ao molho de limão,
acompanhado de arroz branco e legumes salteados no azeite extravirgem (preço
sob consulta).
As sobremesas especiais de verão do Viena são Frozen Iogurte com Calda de Frutas
Vermelhas (R$ 11,90), Frozen Iogurte com Calda de Blueberry (R$ 12,90) e Açaí e
Crocante de Granola (R$ 12,90), além do famoso Açaí na Tigela – açaí batido com
banana e acompanhado de granola e mel silvestre (R$ 10,90). Diversos sucos
naturais e smoothies refrescam ainda mais o cardápio.
Sobre o Viena
O Viena é uma das marcas da International Meal Company (IMC) e uma das redes
de restaurantes mais tradicionais do país, com 35 anos de mercado, quase 3 mil
funcionários e mais de 100 unidades distribuídas em São Paulo, Rio de Janeiro,
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. O cardápio variado e
de qualidade, com cozinha aberta, farto bufê de saladas e receitas caseiras, rodízio
de pizzas, salgados e sanduíches, combinado com a decoração moderna e o
atendimento eficiente, faz do Viena uma marca referência no segmento de comida
rápida. Os restaurantes e cafeterias atendem a públicos diferenciados no Viena
Gourmet, Viena Express (praça de alimentação), Viena Kasher Express (no hospital
Albert Einstein), V.Café, Viena Snacks, V.Bar e Viena Integrado.
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