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A origem

L oppiano é uma cidade secular, 
estabelecida no cume de um mon-
te, situada na Itália, próximo a 
Florença, região da Toscana, onde 

a lei fundamental é o “amor recíproco” e, 
ainda, como quase todas as cidades italianas, 
guarda antigos segredos culinários e muito 
calor humano.

A palavra Loppiano signi� ca cidade da 
fraternidade e, por isso, foi escolhida pelos 
proprietários da Loppiano Pizza, pois expres-
sa seu sentimento em relação ao local que 
gostariam de oferecer aos clientes.

O espírito de fraternidade se converteu 
para o interior da pizzaria e se transformou 
na arte de fazer pizza aliada ao prazer incom-
parável de saboreá-la. Nesse contexto surgiu 
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LOPPIANO PIZZA
DIVERSIDADE DE SABORES E 
EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO
Aberta em 1994, a Loppiano Pizza é uma tradicional pizzaria de Manaus, AM, 
que oferece mais de 70 sabores de pizzas e variadas massas caseiras. 
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Pizzas de qualidade e muito 
saborosas

A Loppiano oferece mais de 70 sabores de 
pizzas, das tradicionais as mais diversi� cadas. 

O cardápio de pizzas da Loppiano se 
divide em Tradicionais, Regionais, Light e 
Doces, sendo que cada um desses itens abre 
um amplo leque de opções de sabores. No 
item das pizzas Tradicionais, por exemplo, 
estão as opções Formaggio, que inclui a pizza 
de Mussarela (molho de tomate, mussarela, 
orégano e azeitonas); Mamma Mia, que 
inclui os sabores Calabresa (molho de to-
mate, mussarela, calabresa fatiada, cebola, 
orégano e azeitonas), Caprichosa (molho 
de tomate, catupiry, calabresa de frango, 
mussarela, orégano e azeitonas), Carne de sol 
(molho de tomate, carne de sol, mussarela, 
orégano e azeitonas), Garantida (molho de 
tomate, catupiry, calabresa moída, mussare-
la, orégano e azeitonas), Frango com alho 
(molho de tomate, peito de frango des� ado, 
alho, salsinha, cebola, orégano e azeitonas), 
Marguerita (bastante molho de tomate, 
mussarela, manjericão, parmesão,tomate,  
orégano e azeitonas), Mussarela com alho 
(molho de tomate, mussarela, alho frito, 
orégano e azeitonas), Napolitana (molho 
de tomate, mussarela, rodelas de tomate, 
sal sinha, parmesão, orégano e azeitonas), 
Portuguesa (molho de tomate, mussarela, ca-
labresa fatiada, presunto, ovos, cebola, oréga-
no e azeitonas), Presunto (Molho de tomate, 
mussarela, presunto, orégano e azeitonas) e 
Estrogonofe de frango (estrogonofe  de fran-
go, mussarela, orégano e azeitonas); Saporito, 
com as opções de pizza de Atum (molho de 
tomate, mussarela, atum, cebola, orégano 
e azeitonas), Caboca Pávula (mussarela, 

tucumã em fatias, queijo coalho e banana 
pacovã frita), Catupiry com atum (molho 
de tomate, catupiry, atum, cebola, orégano 
e azeitonas), Catupiry com calabresa (molho 
de tomate, catupiry, calabresa fatiada, cebola, 
orégano e azeitonas), Catupiry com frango 
(molho de tomate, catupiry, peito de frango 
des� ado, orégano e azeitonas), Catupiry 
com presunto (molho de tomate, catupiry, 
presunto, parmesão, orégano e azeitonas), 
Estrogonofe de carne (estrogonofe de carne, 
mussarela, orégano e azeitonas), Frango com 
mussarela (,olho de tomate, peito de frango 
des� ado, mussarela, orégano e azeitonas), 
Loppicante (molho de tomate, calabresa 
moída, pimenta calabresa, mussarela, rodelas 
de tomate, salsinha, cebola, orégano e azei-
tonas) e Quatro queijos (molho de tomate, 
mussarela, catupiry, provolone, parmesão, 
orégano e azeitonas); Speciale, composta 
pelas pizzas de Bacon (molho de tomate, 
mussarela, bacon, alho, salsinha, cebola, oré-
gano e azeitonas), Berinjela (massa crocante 
Loppiano, gergelim, molho de tomate, mus-
sarela, berinjela Santé, salsinha, orégano e 
azeitonas), Catupiry com palmito (molho de 
tomate, catupiry, palmito, parmesão, oréga-
no e azeitonas), Catupiry com bacon (molho 
de tomate, catupiry, bacon, parmesão, 
orégano e azeitonas), Champignon 
(molho de tomate, champignon, 
alho, mussarela, salsinha, cebola, 
orégano e azeitonas), Frango com 
champignon (molho de to-
mate, peito de 
frango des� ado, 
champignon, 
mussarela, sal-
sinha, orégano 
e azei tonas) , 

L o p p i a n o 
(molho de to-
mate, frango, 
champignon, 
milho verde, 

mussarela, rodelas de tomate, parmesão, 
salsinha, orégano e azeitonas), Palmito 
(molho de tomate, mussarela, palmito, alho, 
salsinha, cebola, orégano e azeitonas), Rúcula 
com tomate seco (massa crocante Loppiano, 
gergelim, molho de tomate, mussarela de 
búfala, tomate seco e rúcula fresca, orégano e 
azeitonas) e Tomate Seco (molho de tomate, 
mussarela, tomate seco, cebolinha, manjeri-
cão, orégano e azeitonas); e Pú che Speciale, 
que oferece os sabores Camarão (molho de 
tomate, mussarela, camarão, salsinha, cebola, 
orégano e azeitonas), Catupiry com cama-
rão (molho de tomate, catupiry, camarão, 
sal sinha, orégano e azeitonas), Creme de 
camarão (mussarela, creme de camarão, 
orégano e azeitonas), Tacacá (molho de to-
mate, mussarela, jambú, camarão, orégano e 
azeitonas, sendo o tucupi a parte), Siciliana 
(molho de tomate, champignon, bacon, 
mussarela, salsinha, orégano e azeitonas).

Já no cardápio de pizzas regionais, a 
Loppiano oferece os sabores Amazônica 
(molho de tomate, alho frito, mussarela, 
cebolinha, manjericão, salsinha, cebola, sal, 
orégano e azeitonas), Caboquinha (mus-
sarela, queijo coalho especial, tucumã em 
fatias), Cupuaçu (uma pizza doce composta 

por doce de cupuaçu, mussarela e creme 
de cupuaçu), Tambaquipizza (molho de 
tomate, mussarela, picadinho de tamba-
qui, cebolinha, cheiro-verde, cebola, oré-

gano e azeitonas), Tacacá 
(molho de tomate, mus-
sarela, jambú, camarão, 
orégano e azeitonas, 
sendo o Tucupi a par-
te), Caboca Pávula 
(mussarela, tucumã 
em fat ias ,  quei jo 
coa lho,  ba-

nana pacovã 
frita) e Uaçaí 

(doce de Cupua-
çu, mussarela, creme 
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o primeiro slogan do restaurante: “O mundo 
unido numa cidade”.

A Loppiano Pizza é um restaurante espe-
cializado em pizzas dos mais diversos sabores, 
tendo como grande diferencial no ramo, o 
tempero e sabor amazônico conferido a sua 
deliciosa massa.

A pizzaria é fruto de uma iniciativa em-
preendedora do casal Rogério e Lourdinha 
Cunha, que em 1991, deram início a realiza-
ção de um sonho que se consolidaria em um 
dos mais consagrados ambientes de Manaus 
para apreciar a famosa iguaria italiana.

Da concepção do projeto até a consagra-
da inauguração havia um longo caminho a 
ser percorrido. E foi então que a união, fé, 
companheirismo e amizade do casal ultra-
passou barreiras e superou as adversidades 
em busca da montagem do próprio negócio. 
O ramo alimentício já era do conhecimento 
de Rogério, que adquiriu experiência com os 
pais, que foram proprietários do Ziza’s, uma 
das primeiras lanchonetes fast food da cidade.

Inicialmente, a proposta era montar 
uma franquia, mas nada na vida acontece 
por acaso e após um período de estágio 

em uma renomada 
pizzaria de São 
Paulo, o casal 
teve a ideia de 
levar para Ma-
naus o conceito 
da pizza assada 
no forno à lenha, 
que seria uma gran-
de inovação na cidade 
e o principal atrativo do 
restaurante.

Desse momento em diante foi a hora de 
“meter a mão na massa”. Rogério e Lour-
dinha, imbuídos de um espírito empreen-
dedor, reuniram suas economias e esforços 
para inaugurar a pizzaria e foram apoiados 
pelos amigos que sempre acreditaram no 
seu sucesso. O primeiro passo foi alugar um 
imóvel onde funcionava uma autopeças e 
investir no sonho de trazer para a degustação 
dos manauenses o sabor inigualável da pizza 
produzida no forno à lenha.

Em março de 1994, as obras foram 
concluídas. Um pizzaiolo paulista foi levado 
pelos proprietários a Manaus para treinar 

por dois meses os então 18 funcionários da 
Loppiano Pizza.

No dia 6 de abril do mesmo ano, um 
excepcional e inovador Open House abriu, 
literalmente, as portas do restaurante para a 
sociedade amazonense, o que garantiu casa 
cheia e valorizou a propaganda boca a boca 
feita pelos clientes que provaram e aprovaram 
o sabor da pizzaria.

Hoje, a Loppiano Pizza, a casa de pizzas 
mais aconchegante de Manaus, � ca situada 
na rua Major Gabriel e oferece aos clientes e 
amigos um cardápio com sabores variados e 
serviços a la carte, rodízio e delivery.
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APRENDA A FAZER PIZZA EM
TODOS OS TIPOS DE FORNOS

Rua das Palmeiras, 122 - SP / SP
(próx. ao metrô Sta. Cecília)

Vagas Limitadas - Inscrições Abertas

Na HOTEC, agora o tradicional Curso de Qualificação 
Profissional para Pizzaiolo ficou mais arrojado, ou seja, você 
aprende a fazer pizza no Forno a Lenha, Forno Elétrico / Gás 
e Forno de Esteira. A HOTEC, sempre inovando, disponibiliza 
aos seus alunos o moderno Forno de Esteira.

Curso de Qualificação Profissional HOTEC - Pizzaiolo

Conheça também os outros 60 Cursos de 
Qualificação Profissional oferecidos pela HOTEC

• FORNO A LENHA
• FORNO ELÉTRICO / GÁS

• FORNO DE ESTEIRA

CENTRAL DE ATENDIMENTO

(11) 3246-2888
www.hotec.com.br
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de açaí e castanha do Brasil em fatias). 
Para quem optar por uma pizza também 

na sobremesa, a Loppiano dispõe dos sabores 
Abacaxi (abacaxi em pedaços, leite con-
densado e mussarela), Banana (calda doce, 
mussarela, banana, canela e açúcar), Banana 
frita (leite condensado, mussarela, banana 
frita, açúcar e canela), Brigadeiro (massa 
crocante Loppiano, licor de cacau, mussarela, 
brigadeiro Loppiano, chocolate granulado), 
Chocolate (leite condensado, mussarela e 
chocolate), Chocoball (leite condensado, 
mussarela, chocolate branco com bolas de 
chocolate preto), Chocolate branco (leite 
condensado, mussarela, chocolate branco), 
Chocolate M&M (leite condensado, mussa-
rela, chocolate preto e M&M), Doce de leite 
(doce de leite e catupiry) e Romeu e Julieta 
(Doce de goiabada e catupiry), além das já 
citadas Cupuaçu e Uaçaí. O destaque é a 
Pizza de Sorvete (massa crocante Loppiano, 
licor de cacau, creme de leite, chocolate, 
sorvete de creme e cereja).

A novidade no cardápio da Loppiano 
são as pizzas lights. Feitas com ingredien-
tes selecionados e sob a supervisão de um 
nutricionista, inclui os sabores Atum light 
(massa integral, molho de tomate, mussarela 
de búfala, atum, cebola fatiada, tomate em 
rodelas, azeitona, orégano e quinoa), Banana 
light (massa integral, requeijão light, bana-
na prata fatiada e canela com adoçante), 
Brócolis (massa integral, molho de tomate, 
mussarela de búfala, brócolis, queijo ricota, 
alho frito, azeitona, orégano e quinoa) e 
Rúcula com tomate cereja (massa integral, 
molho de tomate, mussarela búfala, rúcula, 
tomate cereja, queijo ricota, azeitona, oré-
gano e quinoa).

Entre os acompanhamentos oferecidos 
pela Loppiano, o cliente pode optar pelas 
coberturas Catupiry, Mussarela, Mussarela de 
búfala, Palmito e Chocolate, ou ainda, pelas 
bordas recheadas de Catupiry, Catupiry com 
bacon, Mussarela, Provolone, Doce de leite, 
Chocolate ou Romeu e Julieta.

Para quem não quiser saborear as de-
liciosas pizzas da Loppiano, a casa oferece 
Lasanha a Bolonhesa e Lasanha de Frango.

A Loppiano disponibiliza uma carta de 
vinhos com opções de espumantes e frisantes 
italianos, vinhos brancos brasileiros e chile-
nos, vinhos tintos do Brasil, Chile, Espanha, 
Estados Unidos, França e Portugal. 

Requinte, bom gosto e qualidade 
Servir com qualidade e inovação, propi-

ciando um relacionamento alegre e saudável, 
contribuindo para uma sociedade mais 
fraterna.

O espaço amplo e arejado da Loppiano 
Pizza possui dois ambientes, sendo um 
aberto e outro climatizado para toda família. 
Dispõe, ainda, de playground com monitoras 
para diversão e segurança das crianças. 

As pizzas são feitas com a melhor farinha 
existente no mercado, bem como utiliza as 
melhores marcas de queijos e embutidos e os 
vegetais são escolhidos um a um.

A qualidade e o sabor das pizzas, bem 
como o atendimento da equipe da Loppia-
no Pizza é, sem dúvida, o maior orgulho e 
a razão de uma clientela amiga e cativa que 
acompanha a casa por todos esses anos. 

www.loppiano.com.br
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