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R O D Í Z I O  D E  P I Z Z A

ONDE ENCONTRAR RODÍZIOS DE PIZZA EM SÃO PAULO, SP
Não é fácil decidir o sabor da pizza ao ir a uma pizzaria. Ainda mais quando o almoço ou jantar é em família. Por isso, as 

vezes a melhor opção é o rodízio de pizza, onde é possível provar um pouco de tudo e, ainda, se deliciar com os sabores doces! 
O Guia da Semana fez um roteiro de onde encontrar rodízio de pizza em São Paulo. Con� ra!

Viena
No rodízio de pizza do Viena 
há diversos sabores, como a 

exclusiva pizza levíssima, 
bastante querida pelos 
clientes da casa, que leva 
peito de peru, molho de 
tomate, milho, tomate-ce-
reja, alecrim e cream cheese. 

Os clássicos Mussarela, Por-
tuguesa e Calabresa também 

estão no menu. Para completar 
a refeição, o cardápio de pizzas da 

casa ainda conta com sabores doces, como 
Prestígio (brigadeiro, chocolate granulado, 
coco e leite condensado), Romeu e Julieta 
(requeijão tipo Catupiry e goiabada), Bri-
gadeiro (brigadeiro e chocolate granulado) 
e Banana (banana, açúcar, canela e calda de 
chocolate). É servido diariamente, das 18:30 
às 22:00. www.viena.com.br

Bacio del Nonno
Localizada na Vila Olímpia há mais de 

20 anos, serve os melhores produtos com 
uma grande variedade de pizzas deliciosas 
de massa � na e crocante. São mais de 70 
sabores salgados e doces e também entra-
das, como bolinho de bacalhau, frango 
a passarinho, pastéis, polenta e batata 
frita. Todos os dias a partir das 18:00, por 
R$ 38,90 por pessoa. Preços especiais para 
grupos (a partir de 4 pessoas) e aniversariantes. 
www.baciodelnonno.com.br

Pizza Hut
No jantar da Pizza Hut, 

às segundas e terças-feiras, 
das 19h às 22h, é possí-
vel comer à vontade por 
R$ 29,90. Tem pizza Bra-
sileira, Pepperoni, Mar-
guerita, Portuguesa, Cala-

bresa, Mussarela, Supreme 
e, também, Breadsticks (o 

restaurante Granja Viana ofere-
ce rodízio apenas às quartas-feiras). 

www.pizzahut.com.br

Charles Pizzaria
Um dos destaques 

desse rodízio são as 
saborosas entra-
das, como pastel 
de queijo e carne, 
frango desossado, 
polenta, batata frita, 
entre outras. Já em re-
lação ao rodízio de pizza, 
a casa conta com 60 sabores 
de pizza salgada e vários sabores doces. O 
rodízio acontece todos os dias, das 18h30 
até meia-noite, e o valor é de R$ 49,90 por 
pessoa. www.charlespizzaria.com.br

Brascatta Pizzaria 
& Gastronomia

O rodíz io  de 
pizza da Brascatta 
acontece de domin-
go à quinta até as 
23:00 e  somente 
na unidade Alto da 
Lapa. Os sabores in-
clusos são: Mussarela, 
Marguerita, Atum, Cala-
bresa, Catupiry, Frango com Catupiry, 
Escarola, Portuguesa, Abobrinha e Berin-
jela.  O rodízio custa R$ 39,90 por pessoa.
www.brascatta.com.br

Pizzaria Dona Mariana
A pizzaria Dona Mariana conta com 

um rodízio com 26 sabores de pizzas, sendo 
22 salgadas e 4 doces. O serviço acontece 
de segunda à quinta até as 23:00. Sai por 
R$ 27,90, de segunda à quinta, e R$ 32,90, 
de sexta à domingo e nos feriados. Entram 
na seleção coberturas salgadas, como peppe-
roni, Catupiry e rúcula, e também doces. 
www.pizzariadonamariana.com.br

Bazar da Pizza
O Bazar da Pizza está de casa 

nova e oferece o seu rodízio de 
pizza de terça à sábado, das 18:00 
às 23:00, por R$ 34,90 (homens) 
e R$ 28,90 (mulheres). São 15 
sabores variados e tradicionais, 

como Mussarela, Margherita, Por-
tuguesa, Calabresa, e também doces. 

www.bazardapizza.com.br

Mansão da Pizza
No início de 2004, três empresários deci-

diram montar uma pizzaria que oferecesse o 
melhor rodízio de pizzas de São Paulo e que 
fosse acessível a todos os paulistanos. Con-

tando com pro� ssionais com muitos 
anos de experiência no ramo, aliados 

a determinação de uma grande 
equipe, foi inaugurada, em abril 
de 2004 a Mansão da Pizza que, 
já nos seus primeiros meses de 
existência, obteve grande sucesso 

de público graças ao seu padrão 
de qualidade e de atendimento. 

Fica localizada na região do Ipiranga 
e conta com mais de 50 sabores de pizzas, 

entre doces e salgadas, sempre servidas 
com uma massa bem � ninha e crocante, 
no sistema rodízio. Além das pizzas, a casa 
oferece alguns acompanhamentos, como 
frango a passarinho, batata frita, polenta 
frita e es� has. O cliente também pode des-
frutar de um cardápio de bebidas e carta de 
vinhos.  O rodízio funciona todos os dias da 
semana, das 18:00 às 24:00 e custa R$ 29,90   
www.mansaodapizza.com.br


