
SEGUNDO O MAGAZINE O POPULAR
Pirineus Pizzaria - Sabor ao quadrado! caseiro de comida feita artesanalmente 

como nos velhos tempos. Com a mistura 
de ingredientes especiais e um toque de 
“goianidade”, foram criadas as deliciosas 
receitas das pizzas quadradas da Pirineus 
Pizzaria. Quase todas levam o nome de 
cachoeiras e pontos turísticos de Pirenó-
polis, uma singela forma de homenagear 
as mais belas paisagens goianas. Abade, 
Morro do Frota, Rosário , Bom Sucesso 
e Lázaro, são alguns dos exemplos que 
podem serem encontrados no cardápio de 

pizzas especiais. Com ingredientes selecionados e frescos, fornecedores 
de primeira qualidade e receitas inéditas, as pizzas são preparadas arte-
sanalmente em forno à lenha, além de, é claro, a generosidade da pizza 
quadrada. A ideia da pizza quadrada não é novidade, mas a Pirineus 
Pizzaria garante que o formato é 27,3% maior que a redonda, ou 
seja, mais vantagem na hora da comilança. www.pirineuspizzaria.com

A Pirineus surgiu da vontade de dois amigos de fazer 
uma pizza diferente, muito saborosa, e com algo que 
pudesse realmente diferenciá-los no mercado, oferecendo 
aos clientes sabor e qualidade com algo a mais. O algo a 
mais veio da paixão dos goianos por Pirenópolis, com suas 
encantadoras ruas de pedra,  belos casarões antigos e uma 
culinária peculiar que preserva as tradições e o gostinho 
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AS   MELHORES PIZZAS DE GOIÂNIA 6
Goiânia, capital do Es-

tado de Goiás, distan-
do 209 km de Brasília, 

é a capital estadual mais próxima 
da capital federal. Localizada no 
centro do seu Estado, foi planejada e 
construída para ser a capital política e 
administrativa de Goiás, sob in� uência da 
Marcha para o Oeste, política desenvolvida 
pelo governo Vargas para acelerar o desenvolvi-
mento e incentivar a ocupação do Centro-Oeste 
brasileiro. É a segunda cidade mais populosa do 
Centro-Oeste, sendo superada apenas por Brasília. 
É um importante polo econômico da região, sendo 
considerada um centro estratégico para diversos setores 
econômicos. De acordo com as estimativa do Instituto 
Brasileiro de Geogra� a e Estatística (IBGE), sua população 
é de 1.430.697 habitantes em 2015, sendo a sexta maior 

cidade do Brasil em tamanho, 
com 256,8 quilômetros quadra-

dos de área urbana, e o décimo 
segundo município mais populoso 

do Brasil. A Região Metropolitana de 
Goiânia possui 2.421.831 habitantes, 

o que a torna a 13ª região metropolitana 
mais populosa do país. Goiânia destaca- 

se entre as capitais brasileiras por possuir 
o maior índice de área verde por habitante 

do Brasil, ultrapassada apenas por Edmonton 
(capital da província canadense de Alberta), em 

todo o mundo.
Na cidade, o que não falta são opções para comer 

uma boa pizza, seja tranquilo no estabelecimento, no 
aconchego do lar por meio do delivery, tradicionais, 

moderninhas e até quadradas. Con� ra a seleção das seis 
melhores pizzas de Goiânia feita pelo magazine “O Popular”. 
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fazseus
+rentáveis.

momentos

Novidades Catupiry® para 
deixar suas receitas ainda 

mais saborosas
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Downtown Pizza

A ideia é matar a saudade das 
pizzas nova-iorquinas. A pizzaria � ca 
dentro da loja de conveniência de 
um posto de gasolina, em uma das 
esquinas da Alameda Ricardo Pa-
ranhos. O dono, de origem sérvia e 
casado com uma brasileira, faz pizzas 
apenas para delivery, no estilo NYC.  
www.downtownpizza.com.br

Pizzaria do Ed
Pizza saborosa e barata, ideal para levar para casa. Massa saborosa 

e recheio honesto. O lugar não tem estrutura para receber, por isso, 
a dica é pedir por telefone e ir buscar. 
www.facebook.com/pages/Pizzaria-do-ED/201003433271053

Pizzeria Cento e Dez
50 anos respeitando o seu paladar!

Os dois sócios com suas respectivas fi lhas, Cássia Resende e 
Débora Carvalho, na comemoração dos 50 anos da Pizzeria 
Cento e Dez.

Sneads Pizzaria
O lugar é super simples, mas a pizza é uma 

delícia. Destaque para a especialidade da casa: a 
Del Pizzaiolo, feita com molho de tomate, mus-
sarela, lombo canadense, bacon, champignon, 
ervilha, cebola, alho e orégano. 
www.facebook.com/sneadspizzaria/about?section=living&pnref=about

Pizzaria Áustria

A Pizzaria e Café Áustria é uma cantina 
italiana casual, com forno à lenha. 
O austríaco Manfred Nitz, chef 
da casa, é a prova de que 
nem sempre pizza de 
boa quali dade vem 
da Itália ou de 
regiões bra-
sileiras que 
receberam 
imigrantes 
italianos. 
Em Goiâ-
nia desde 
2007, ele capitaneia a cozinha da pizzaria que tem ambiente de cantina 
e atendimento em tom familiar.  Também oferece o sistema de pizza em 
casa, no qual o cliente escolhe o local e eles levam o forno, os pratos, 
os talheres, os copos, o pizzaiolo e o garçom para servir os convidados! 
É ideal para aniversários, confraternizações, etc.
www.pizzariaaustria.com.br

É possível atestar a tradicionalidade da Pizzeria Cento e Dez 
através do Registro de Firma estampado na parede, o documento 
data de 28 de fevereiro de 1966, fundação da empresa que desde 
então recebe inúmeras personalidades de todo o Brasil. A empre-
sa já faz parte da história do centro de Goiânia, tradição que os 
administradores fazem questão de preservar, desde o ambiente 
extremamente familiar, ao cardápio que conserva o toque especial 
das massas das pizzas.

Porém, ao longo de todos esses anos, a pizzaria também inovou, 
hoje são mais de 60 sabores de pizzas salgadas e doces, além de 
saladas, lasanhas e uma extensa carta de bebidas. A última novi-
dade é a deliciosa pizza de � lé ao molho madeira. Diversos fatores 
contribuíram para o sucesso da Pizzeria Centro e Dez, dentre eles, 
a união familiar, o empenho e a dedicação dos colaboradores, que 
são pro� ssionais altamente capacitados, a entrega super rápida e, 
é claro, o alto padrão de qualidade, tanto do atendimento quanto 
dos produtos. Os donos, Itamar Roberto e Jerônimo Antônio de 
Carvalho, são amigos e sócios a mais de 40 anos! 
www.centoedez.com.br


