Crianças se divertem montando sua própria pizza no Gorilão
Ribeirão Preto, 15 de Janeiro de 2015.

Crianças se divertem montando sua própria pizza no
Gorilão
Com avental e chapéu de chef exclusivos, os pequenos pizzaiolos têm diversão garantida durante as férias
escolares na Pizzaria do Gorilão
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Recomendar Você recomenda isso.Seja o primeiro de seus amigos a

Um avental e um chapéu de chef de cozinha exclusivos aliados à
oportunidade de, por alguns momentos, ser o pizzaiolo da sua própria
pizza. Para as crianças, diversão garantida nas férias. Para os pais, a
tranquilidade de vê-las brincando enquanto se alimentam.
A atração gastronômica é uma das opções na Pizzaria do Gorilão,
localizada no Boliche do Gorilão, e foi batizada de Pizza Kids. Ela
permite que a criança, caracterizada como chef com o avental e o chapéu que ganha, escolha cinco
diferentes ingredientes – muçarela, parmesão, catupiry, molho de tomate, tomate cereja, calabresa,
frango desfiado, peito de peru, milho e azeitonas -, os distribua sobre a massa colocada em um prato do
Gorilão e asse sua pizza sozinho. Claro que, para garantir a segurança dos pequenos, sob a supervisão
dos pais e do pizzaiolo da casa. A Pizza Kids tem valor de R$ 15.
Dessa forma, as crianças podem fazer um prato exclusivamente a seu gosto. Os pais, em contrapartida,
podem escolher suas pizzas com sugestões de 15 sabores tradicionais, cinco gourmets, com bordas
recheadas ou não, e três sabores doces, para sobremesa. Na versão “adulta”, também há a opção de
montar uma pizza exclusiva, escolhendo seis ingredientes, como cream cheese, tomate seco, muçarela,
peito de peru e gorgonzola, por exemplo.
O local conta ainda com várias opções para diversão tanto dos adultos como dos pequenos, como os
brinquedos e simuladores, que possibilitam o acúmulo dos e-tickets em um cartão e depois podem ser
trocados por brindes exclusivos. Há ainda, para pais e filhos, pistas de boliche oficiais e kids, com bola
e pinos em tamanhos reduzidos para mais conforto e segurança das crianças.
No cardápio há, além das pizzas (vendidas também em pedaços), lanches, petiscos sucos, refrigerantes,
chope, saladas e sobremesas.
A Pizzaria do Gorilão funciona dentro do Boliche do Gorilão, na portaria 6 do Novo Shopping, na avenida
Presidente Kennedy, 1.500, na Ribeirânia, em Ribeirão Preto, das 14h às 23h em dias úteis e das 12h às
23h aos finais de semana e feriados.
Serviço:
Boliche do Gorilão e Pizzaria do Gorilão
Horário: das 14h às 23h (para abrir uma pista é preciso chegar ao local até as 22h) de segunda a sextafeira e das 12h às 23h aos sábados, domingos e feriados
Valor: Pista para até 6 pessoas por R$ 81,00 a hora ou fração, de segunda a quinta-feira, e R$ 90,00 de
sexta-feira a domingo e feriados
Local: portaria 6 do Novo Shopping – avenida Presidente Kennedy, 1.500 – Ribeirânia – Ribeirão Preto
(SP)
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MAIS NOTÍCIAS:
» Novo Shopping oferece teatro, música e diversão como opções para as férias
» Boletim Indústria apresenta cenário pessimista para a região de RP
» 81,1% dos brasileiros preferem trabalhar com o que gosta e ganhar menos, diz Pesquisa da Catho
» Abeaço ensina a fazer Salada de Arroz Selvagem para inovar na cozinha
» Bosque/Zoo Fábio Barreto é opção nas férias escolares
» Estudantes devem renovar a validade ou solicitar a emissão do cartão Nosso Estudante
» Banco do Povo de Ribeirão Preto é o 1° em volume de negócios no ranking do Estado
» Inscrições das escolinhas de esportes da Cava do Bosque começam no dia 27
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