Innominato Osteria agora também serve
pizzas tradicionais e exóticas
O restaurante Innominato Osteria, do chef e proprietário Paulo Zan, que
atua há mais de 20 anos no mercado e aposta na contínua releitura da
gastronomia clássica italiana, adaptando os pratos ao sabor bem
brasileiro, inicia uma nova etapa. A partir de agora o restaurante passa a
servir pizzas, tanto as tradicionais quanto algumas mais exóticas.
As pizzas, elaboradas com massa artesanal, são individuais, servidas às
quintas e sextas-feiras, no jantar, e os preços variam entre R$ 27,00 e R$
38,00. Entre as tradicionais estão as pizzas de mozzarela, aliche e
margherita. Já as mais exóticas são a Zucchini (hóstias de abobrinha,
mozzarela e salsicha fresca), Melanzane (berinjela - com queijo e sem
queijo), Alcachofra (com e sem aliche), Tutti Funghi e Pomodori Pelati
Pecorino (tomate pelado ao forno, temperado com alho, azeite e queijo
pecorino).
Segundo o chef, havia muitos clientes que questionavam o porquê de ele
não servir também pizzas. “Após avaliar, decidi elaborar um cardápio que
além das pizzas tradicionais tivesse algumas variações que agradam o
público que frequenta nosso espaço. Como já trazia uma experiência do
passado, pois fui proprietário da Pizzaria Zena, foi fácil formular um
cardápio que fosse do agrado destes clientes que pediram, inclusive, para
incluir algumas pizzas mais exóticas. Mas, para não mudar completamente
o modelo de negócio, optei por fazê-las algumas noites por semana”,
explica Zan.
SOBRE O INNOMINATO OSTERIA
Instalado no bairro da Vila Mariana, em São Paulo (SP), desde 1992, o
Innominato é um dos restaurantes mais tradicionais da capital paulista.
Oferece um cardápio diversificado, baseado sempre na gastronomia
italiana clássica, num ambiente bastante acolhedor. A casa também conta
com uma carta diversificada de vinhos, com mais de 60 rótulos escolhidos
com cuidado pela sommelière Estela Farah, esposa de Paulo.
RESTAURANTE INNOMINATO OSTERIA
Rua Joinville, 561 – Vila Mariana – São Paulo - SP

www.innominato.com.br
innominato@uol.com.br
Tel. (11) 5571-9839
Capacidade: 75 pessoas
Almoço – Terça a sexta-feira, das 12h às 15h; sábado e domingo,
das 12h às 17h
Jantar – Quarta-feira a sábado, das 19h00 às 23h00
Tem ar-condicionado e acesso wi-fi
Possui adega climatizada
Carta de vinhos com mais de 60 rótulos
Serve vinho em taça
Aceita reservas
Aberto em 1992
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