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MAMMA’S PIZZA 
ONDE A QUALIDADE FAZ 

TODA A DIFERENÇA

Tradicional pizzaria da Pituba, em Salvador, BA, a Mamma’s House, também conhecida 
como Mamma’s Pizza, é uma das mais bem conceituadas pizzarias da cidade.



652016 - Nº 22  PIZZAS&MASSAS64 PIZZAS&MASSAS  Nº 22 - 2016

P I Z Z A R I A E M  D E S TA Q U E

Sucesso instantâneo!

Fundada em 1996, pelo empresário 
Cláudio Branco, a Mamma’s Pizza tinha a 
pretensão inicial apenas de atender aos clien-
tes em domicílio. A preocupação de utilizar 
ingredientes selecionados e dos melhores 
fornecedores, pois a qualidade é fundamental 
na confecção de uma boa pizza, fez com que 
se tornasse bastante conhecida. Após o curto 
período de seis meses, já alçava voos maiores 
e iniciava a construção da pizzaria, sedimen-
tando, então, a história da Mamma’s Pizza!

O jardim da residência da Família 
Branco, onde residiam há mais de 30 anos, 
foi totalmente transformado. O projeto, 
elaborado pelo próprio Cláudio, obstinado 
pela perfeição e apaixonado pelo que faz, foi 
transformando a Mamma’s Pizza em uma  
pizzaria das mais bem conceituadas da cidade. 

Com o decorrer do tempo, o local de 60m² 
ficou pequeno. A família teve que mudar-se e 
a pizzaria passou a ocupar toda a área. 

Cláudio é de uma família com grande 
tradição culinária e daqueles que conhece 
muita gente. Fica recepcionando seus clientes 
e observando o atendimento de perto. “Temos 
certeza que a qualidade e o sabor dos pratos 
servidos, principalmente nossas pizzas, bem 
como o atendimento de nossa 
equipe, além de ser nossa maior 
satisfação, é a razão de uma 
clientela amiga e cativa, que 
tem nos acompanhado por todos 
esses anos. Continuem a dividir 
conosco a paixão pela pizza e pelo 
lugar. Um lugar de amigos, onde 
todos são sempre bem vindos”.

Uma festa para os olhos
A Mamma’s Pizza oferece 

um ambiente aconchegante e 
descontraído que remete à uma 
típica cantina italiana, com di-
versos objetos antigos expostos 
em prateleiras e pendurados. É uma casa 
com decoração rústica e fina, com um lindo 
lago, cascata, ponte e peixes ornamentais, 
que completam a ambientação.

As paredes são decoradas com pratos 
e o ambiente expõe objetos antigos, como 
rádios e máquinas de costura, além de fotos 
de carros clássicos. Nas mesas de madeira, 
toalhas quadriculadas com as cores da Itália. 
No teto, luzes verdes e vermelhas. 

A casa possui quatro ambientes: calçada, 
pergolado, salão e terraço. O cliente pode 
sentar-se na calçada, no hall de entrada, no 
salão principal ou na varanda, ao lado de um 
pequena fonte sob uma ponte de madeira, na 
qual carpas de tamanhos diversos passeiam. 

O som da água caindo da fonte se 
confunde com a música lounge, deixando o 
ambiente ainda mais tranquilo e agradável.

Paixão por pizza
A qualidade é fundamental na confecção 

de uma boa pizza. E quem prova as pizzas da 
Mamma’s House, concorda plenamente com 
essa afirmação. São mais de 50 opções que 
misturam diversos sabores tradicionais com 
a culinária baiana. Entre os destaques estão 
as pizzas Brie (mussarela, lombinho cana-
dense, geleia de rubras e rúcula); Gorgonjella 
(mussarela, berinjela ao forno, gorgonzola 
e manjericão); e Canadense (mussarela, 
lombinho canadense, Catupiry e cebola). 

A diversidade do cardápio inclui ainda 
muitos outros sabores diferenciados, como 
a Americana (mussarela, presunto, palmito, 
ervilha e cebola); Baiana (mussarela, calabre-
sa, pepperoni e pimenta calabresa); Brócolis 
(mussarela, brócolis, Catupiry e pimenta 
biquinho); Caipira (mussarela, frango des-

fiado e milho verde); Caprese (mussarela, 
presunto, provolone e manjericão); Frangone 
(mussarela, provolone, frango desfiado e 
tomate seco); Di Parma (mussarela, presunto 
tipo Parma e tomate); Espanhola (mussa-
rela, calabresa, presunto, palmito e ovos); 
Fiorentina (mussarela, presunto, calabresa, 
cebola e milho verde); Frajola (mussarela, 
frango, gorgonzola, alho e manjericão); 
Mamma’s (mussarela, salame italiano, Catu-
piry e tomate); Al Capone (mussarela, peru 
defumado, geleia de rubras e manjericão); 
Máxima (mussarela, mussarela de búfala, 
tomate seco e rúcula); Provoleta (mussarela, 
provolone, bacon e tomate); Preciosa (mus-
sarela, presunto, gorgonzola, alho e manje-
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ricão); Romana (mussarela, atum, ervilhas e 
palmito); Romanesca (mussarela, presunto, 
bacon, Catupiry e champignon); San Marino 
(mussarela, calabresa, bacon, cebola e alho); 
Siciliana (mussarela, champignon, bacon e 
tomate); Udinese (mussarela, peito de peru 
defumado e champignon); Funghi (mus-
sarela, funghi, cebola e pimentão); Santa 
Calabresa (mussarela, calabresa e Catupiry); 
Salmão (mussarela, salmão, alho porró e 
manjericão); Sertaneja (mussarela, carne 
seca desfiada, banana da terra e Catupiry); 
Giovanese (mussarela, lombinho canadense, 
abacaxi, rúcula e pimenta biquinho); Veneza 
(mussarela, calabresa, alho porró e manjeri-
cão); e Shitake (mussarela, cogumelo shitake, 
cebola e manjericão).

Além das criações especiais, a Mamma’s 
Pizza dispõe de sabores mais tradicionais, 

mas que sempre levam um toque especial. 
Entre elas estão a Atum (mussarela, atum e 
cebola); Alichi (mussarela, filé de anchovas 
e tomate); Camarão (mussarela, camarão e 
alho porró); Frango ao Catupiry (mussare-
la, frango desfiado e Catupiry); Frango ao  
Cheddar (mussarela, frango desfiado e 
cheddar); Margherita (mussarela, tomate, 
parmesão e manjericão); Peru Light (mus-
sarela, peito de peru light, ricota, tomate e 
manjericão); Palmito (mussarela, palmito 
e tomate); Portuguesa (mussarela, pre-
sunto, ovos, cebola e pimentão); Presunto 
(mussarela, presunto e tomate); Pepperoni 
(mussarela e salame pepperoni); Camarão ao 
Catupiry (mussarela, camarão e Catupiry); 4 
Formaggi (mussarela, gorgonzola, Catupiry e 
parmesão); e Calabresa (mussarela, calabresa 
e cebola).

As opções de pizzas doces: Chocolamour 
(chocolate cremoso, morangos e creme de 
leite); Cartola (mussarela, banana, açúcar 
mascavo e canela); e Romeo e Giulietta 
(mussarela e goiabada cremosa), completam 
o cardápio da Mamma’s Pizza.

Além das pizzas, A Mamma’s House 
oferece um variado cardápio de Entradas 
& Saladas, composto por Casquinhas de 
pizza, gratinadas com parmesão; Porção de 
frios, incluindo presunto, salame, provolone, 
mussarela, palmito e azeitonas; Carpaccio, 
com saborosas lâminas de filé ao molho 
especial à base de alcaparras e parmesão; 
Bruschetta 4 formaggi, com pão italiano 
ao alho e oliva com Catupiry, gorgonzola, 
provolone e parmesão; Bruschetta Máxima, 
com pão italiano ao alho e oliva, mussarela de 
búfala, tomate seco, alcachofra e manjericão;  
Bruschetta Brie, com pão italiano ao alho e 
oliva, lombinho canadense, queijo brie e geleia 
de rubras; pão de calabresa; e Queijo coalho, 
com geléia de rubras ou melaço de cana. 

Entre as saladas, as opções incluem Sa-
lada Máxima (mussarela de búfala, tomate 
seco, palmito, alcachofra, rúcula e alfaces); 
Salada Mamma’s (frango ou atum, milho, 
ervilha, palmito, champignon, abacaxi, 
tomate, cebola, pimentão, passas e alfaces); 
e Salada da Nonna (presunto di Parma, rú-
cula, cenoura, gorgonzola, tomate, palmito, 
azeitonas e alfaces).

A Mamma’s House oferece ainda Filé 
Mignon a Parmegiana (arroz, fritas e salada 
de tomate com manjericão ao oliva extra vir-
gem); e um cardápio de lasanhas, nos sabores 
Bolonhesa; Frango; Presunto; e 4 Formaggi.

Para acompanhar a refeição, a Mamma’s 
House possui uma adega climatizada com 
mais de 30 rótulos de vinhos. Além, é claro, 
de cervejas, licores, cocktail, whisky e bebidas 
diversas.

www.mammaspizza.com.br


