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Dezembro de 2018

HOTEL RAINHA DO BRASIL CARDÁPIO ESPECIAL É UM DOS DIFERENCIAIS DO D’ÁGAPE E GAUDIUM, QUE FUNCIONAM DENTRO DO HOTEL EM APARECIDA

De pratos internacionais a decoração
típica, estabelecimentos investem para
agradar público no Hotel Rainha do Brasil
A busca por uma refeição de
qualidade é cada vez mais presente no dia a dia dos brasileiros. Seja em busca de comodidade ou com fim de lazer, 34%
da população gastam com
alimentação fora do lar. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), e indicam um crescimento no setor alimentício.
Para atender a demanda
cada vez mais exigente deste
público, os estabelecimentos
precisam se aperfeiçoar. Na
região, os restaurantes D’Ágape e Gaudium, que funcionam
dentro do Hotel Rainha do
Brasil, em Aparecida, investem, por exemplo, em atrativos diferenciados para cada
época do ano. Em dezembro,
a aposta é um cardápio dife-

renciado e decoração típica.
“Buscamos sempre surpreender quem passa pelos restaurantes. Para este mês, separamos um menu composto por
pratos nacionais e internacionais, sendo que a grande maioria delas é italiana”, conta o
chef Toni Lisanti, vindo de Nápoles, na Itália, para pilotar a
cozinha dos restaurantes.
Além do cardápio diferenciado, a decoração da área do Hotel, onde estão localizados os
restaurantes, também chama a
atenção. Desde o início do mês,
o local ganhou luzes e enfeites
de Natal. “Nós notamos que
muitas vezes as pessoas vêm
para apreciar os pratos e acabam aproveitando para tirar
fotos ou apreciar a decoração.
Sem dúvida faz bastante suces-

Giuliano Bimestre/ Santuário Nacional

Cardápio especial. Restaurantes localizados dentro do Hotel Rainha do Brasil surpreendem os clientes
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POR CENTO
da população gastam com
alimentação fora de lar, de
acordo com as informações
divulgadas pelo IBGE

so”, explica a coordenadora de
Eventos do Hotel Rainha do
Brasil, Gabrielle Paranhos.
Apesar de estarem localizados
dentro do Hotel Rainha do Brasil, os restaurantes são abertos
ao público em geral, estando
fechados para hóspedes apenas em algumas datas. Por isso

mesmo é importante confirmar
o funcionamento do local por
meio do telefone (12) 31041010. Os horários de funcionamento e valores das refeições
podem ser encontrados em
www.a12.com/hotel.
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