SUGESTÃO DE PAUTA

Restaurante e Bar Alegria do Galo oferece espaço e
infraestrutura para eventos com até 200 pessoas
O Restaurante e Bar Alegria do Galo é uma das melhores opções do bairro do Campo
Belo, em São Paulo (SP), para quem busca um local moderno, bonito, sofisticado,
confortável e adequado para promover eventos com até 200 convidados. Com
decoração caprichada, que lembra um cenário de filme cult, infraestrutura completa e
muito espaço, a casa já realiza com sucesso, por exemplo, casamentos, aniversários,
chás de bebês, reuniões de amigos, eventos corporativos e festas de confraternização
de final de ano.
A casa possui dois pisos, e isso permite até que sejam realizados eventos simultâneos
com total privacidade e conforto no local. No piso superior, com capacidade para 80
pessoas, o espaço conta com o charme de uma linda varanda. No piso térreo, a
capacidade é de 120 pessoas. A casa também oferece alguns serviços que podem ser
contratados especialmente para eventos, como vallet, música ao vivo e decoração
exclusiva.
Além disso, podem ser contratados pacotes de drinks, petiscos ou pratos combinados,
de acordo com o gosto do cliente. Para eventos a partir de 30 pessoas, a casa oferece
um bolo como cortesia. E mais: há vantagens também para quem organiza eventos no
Restaurante e Bar Alegria do Galo. Para grupos a partir de 50 pessoas, o organizador
ganha um voucher no valor de R$ 50,00 para gastar num outro dia. Já para grupos a
partir de 70 pessoas, o voucher de presente tem o valor de R$ 100,00.
A casa conta com outra característica que facilita bastante a vida dos clientes nos
eventos: seu cardápio diversificado, que inclui 20 tipos de petiscos (incluindo, por
exemplo, pizza aperitivo em vários sabores), 15 pratos variados, nove pratos infantis
(menores e mais baratos, exclusivos para as crianças), três tipos de saladas, 10
sobremesas diferentes, 21 drinks, cervejas tradicionais e artesanais e 21 rótulos de
vinhos. Além disso, no almoço (de segunda a sexta-feira), a casa ainda oferece 10
pratos executivos com preços a partir de R$ 25,00 por pessoa. Poucos bares ou
restaurantes da região possuem tanta variedade em seu cardápio.
As atrações gastronômicas da casa incluem, por exemplo, vários pratos com frutos do
mar, como a excelente moqueca de camarão (que custa R$ 143,00 e serve de duas a
três pessoas) e o risoto de camarão com curry, amêndoas e chutney de banana. Além
disso, o cardápio inclui carnes, risotos, massas, pizzas, peixes e feijoada (quartas e
sábados). Os pratos mais vendidos são os que levam filé mignon, como o “Oswaldo
Aranha”, “Filé Mignon com Molho do Chefe” e o “Risoto de Gorgonzola com Filé

Mignon”. O campeão de vendas, o “Oswaldo Aranha”, que vem com filé mignon, arroz,
farofa, molho vinagrete, alho e batata canoa, custa R$ 55,00.
Entre os 20 petiscos oferecidos pelo restaurante e bar, que inclui pizza aperitivo, o
destaque também fica para as opções com carne: “Carne Seca com Quadradinho de
Mandioca” (R$ 54,00) e “Isca de Filé Mignon com Gorgonzola” (R$ 55,00). Ambos são
os mais vendidos pela casa no happy-hour e nas tardes de sábado.
Drinks bem elaborados são outra marca registrada do Restaurante e Bar Alegria do
Galo. Alguns são criações da casa. Entre as 21 opções disponíveis no cardápio, vale
destacar a bebida mais vendida na casa, o “Gim Tônica”, com dois tipos de limões
(Siciliano e Tahiti), mel e alecrim. Outro drink que faz sucesso é o “C#!da Galinha”,
feito com vodka ou cachaça e mais limão Tahiti, maracujá e pimentas coloridas.
Custam R$ 26,00 cada um e ambos foram criados pela casa.

SERVIÇO - RESTAURANTE E BAR ALEGRIA DO GALO
Endereço/Telefone

Opções para crianças?
Couvert artístico
Manobristas na porta
Site
Facebook
Instagram
Aceita reservas
Espaço para eventos

Rua Demóstenes, 684
Campo Belo
Fone: 5533-7902
Sim, 9 pratos infantis.
R$ 10,00 por pessoa (apenas de sexta, sábado e domingo,
quando a casa oferece música ao vivo)
Não (apenas quando contratados especialmente para
eventos)
www.alegriadogalorestaurante.com.br
www.facebook.com/alegriadogalo
@alegriadogalo
Sim
Sim
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