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OPÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA OFERECE DIVERSAS VERSÕES DE PRATOS TÍPICOS PARA NATAL E ANO NOVO, TODOS SOB ENCOMENDA DO CLIENTE

San Genaro Restaurante oferece
ceia pronta para o final de ano
Segundo diretora da empresa, são mais de 90 tipos de pratos oferecidos, como pernil, leitoa pururuca,
peru, entre outros; boa pedida para quem quer ficar longe da cozinha durante o período de festividades
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da Redação
@jornalovale

Fim de ano é época de comida farta e muitas variedades. O cardápio especial de
natal e réveillon traz várias
receitas de assados, massas,
acompanhamentos, entradas
e sobremesas para as festividades de fim de ano. Mas
nem todos sabem cozinhar
ou gostam de ir para a cozinha nesta época do ano.
Em São José dos Campos,
a San Genaro Restaurante
&Rotisserie é especializada
no assunto e trabalha com
uma grande variedade de receitas o ano todo, com sabor
de comida caseira, tudo preparado diariamente de modo
artesanal, sem conservantes.
Todo esse conceito se repete
nas festividades ao longo do
ano e, claro, no Natal e no
Ano Novo.
As receitas típicas dessa
época (pernil, leitoa pururuca, peru, etc) são pratos que
requerem uma preparação
demorada e trabalhosa, que
nem todos têm paciência ou
até mesmo tempo suficiente para conseguir preparar,
dada a correria dos preparativos de final de ano.
E os clientes podem escolher entre as mais de 90 opções, itens para personalizar
sua ceia de acordo com o
número de convidados e o
gosto de cada um! Ou seja,
não falta variedade.
“Temos tido muitos casos
também de encomendas
para ceias antecipadas: as
pessoas antecipam ceias
com amigos na semana do
natal/ réveillon e deixam
para passar a data com a família, ou vice versa. Temos
clientes de outras cidades
também que vem todo ano
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Opção. O tender é um dos pratos oferecidos pela San Genaro como parte da ceia de Natal, onde os clientes fazem reserva antecipada

buscar a ceia completa!”, dis- gando em casa, no dia da ense Lisangela Ninomia, direto- trega das ceias a San Genaro
ria da San Genaro, em entre- tem a pronta entrega algumas
opções do cardápio, embora
vista ao OVALE.
Segundo ele, a empresa ain- nem sempre com tantas opda está apostando em novos ções. “Só não garantimos a
produtos para atrair
mesma variedade,
ainda mais a clientee a quantidade é lila e aumentar as opmitada. O melhor
mesmo é não deixar
ções para o período
PESSOAS
para a última hora”,
de final de ano.
afirmou a empresá“Este ano lança- podem jantar
mos uma novida- com um dos kits ria da região.
de: kits de ceia que de ceia de Natal
são uma sugestão oferecidos pela
REVEILLON.
de cardápio pron- empresa em
Para a virada do
ano, o cardápio esto para grupos de São José
5 a 20 pessoas para
pecial traz várias
quem quer praticidareceitas de assados,
de até na escolha do menu”, massas, acompanhamentos,
entradas e sobremesas.
afirmou.
Os clientes fazem as encoMesmo para os clientes que
não se programarem com mendas por telefone ou pesantecedência ou que tiverem soalmente e retiram sua ceia
uma surpresa com um núme- na véspera do natal (24/12) ou
ro maior de convidados che- ano novo (31/12).
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Variedades. A empresa aposta nos diversos pratos típicos

.

