
Há muitos anos, as coisas são preparadas com 

carinho e dedicação por aqui.

Sugestões       e    reservas  podem ser feitas 

através do site: salavippizzaria.com.br ou por 

nossas redes sociais: @salavip_pizzabar.

Informações  sobre   outras unidades do Grupo 

SalaVip e    sobre     nosso    serviço  de   buffet    

em    domicílio    são   encontradas  no   site:  

g r u p o s a l a v i p . c o m . b r

 

Por  conta da sazonalidade característica desta 

unidade alguns produtos        são comercializados 

apenas   nas         temporaradas de férias escolares.

S e j a  b e m  v i n d o ( a )  à  P i z z a r i a  S a l a  V i p

E s p e r a m o s  q u e  v o c ê  t e n h a  u m a  ó t i m a  n o i t e

SALAVIPPIZZARIA

SALAVIP_PIZZABAR

SALAVIPPIZZARIA.com.br

CONHEÇA NOSSO SERVIÇO DE BUFFET
ACESSE: GRUPOSALAVIP.COM.BR

Leve a Sala Vip para sua sala, ou para onde quiser!

Siga-nos nas redes sociais. promoções, eventos e muito +



D R I N K S
APEROL SPRITZ    35

Aperol, espumante e uma rodela de laranja.

BLOOD MARY    nacional: 31 | importado: 35

Vodka e suco de tomate temperado.

COCKTAIL DE FRUTAS    nacional: 31 | importado: 35

Escolha com ou sem álcool (22).

CLERICOT     113

Jarra de frutas com vinho branco e espumante. Serve quatro pessoas.

DRY MARTINI     nacional: 31 | importado: 35

Gin e vermouth seco.

ESPANHOLA     31

Vinho tinto, suco de abacaxi e leite condensado.

GIN TÔNICA     nacional: 31 | importado: 35

Gin, água tônica e uma rodela de limão.

GENGIFRESH    31

Deliciosa cachaça de gengibre com tônica, limão e hortelã.

KIR ROYAL     33

Vinho espumante e licor de cassis.

MARGARITA     33

Tequila, Cointreau e suco de limão.

MOJITO     33

Rum, suco de limão, hortelã, açúcar.

MOSCOW MULE    nacional: 31 | importado: 35

Vodka, mix de gengibre com limão, soda e angostura. 

NEGRONI     nacional: 31 | importado: 35

Gin, Campari e vermouth Tinto.

PORTONIC    35

Vinho do porto branco, tônica, limão siciliano e hortelã.

TINTONIC    31

Vinho tinto, tônica e laranja.

TINTONIC JARRA   113

Vinho tinto, tônica e laranja. Serve quatro pessoas.

Todos os drinks 

feitos com tônica 

podem ser feitos 

com tônica zero ;)



S A L A DA S
CARPACCIO SALA VIP     57

Carpaccios, rúcula, palmito, parmesão e  
molho especial com mostarda e alcaparras. 
Acompanha crostini (escolha massa: tradicional, integral ou sem glúten) 

CARPACCIO TRADICIONAL     49

Carpaccios, parmesão e molho especial com mostarda e alcaparras.  
Acompanha massa de pizza crocante (escolha a massa: tradicional, integral ou sem glúten)

E N T R A DA S
CROSTINI     27

Massa de pizza crocante servida com azeite e temperos.  

Escolha o seu:

Limão com ervas finas 

Limão com pimenta 

Alecrim com sal grosso 

Parmesão

PORÇÃO DE CALABRESA ACEBOLADA     37  

PROVOLONE AO FORNO À LENHA     32

SARDELLA     29  
Acompanha massa de pizza crocante

TÁBUA DE PRESUNTO PARMA     45 
Acompanha massa de pizza crocante

C E R V E J A S 
CHOPP BRAHMA CLARO     11

CHOPP BRAHMA BLACK     12

BOHEMIA  (355ml)    13

Estilo pilsen, a primeira cerveja do Brasil. Cerveja clara, leve e refrescante.  
Aroma frutado e marcado por notas leves de malte e lúpulo.

BRAHMA ZERO  (355ml)    12

Cerveja pilsen sem álcool.

BREWDOG PUNK IPA  (330ml)    31

Cerveja escocesa que quebra regras e padrões.
Uma explosão de lúpulos cítricos e frutados domina o aroma, rico e fresco.

BUDWEISER  (343ml)    13

Sua formulação leva chips de uma madeira especial que garante um sabor único,
marcante no início e suave no final, sem deixar amargor residual.

ERDINGER  (500ml)    29

Cerveja de trigo Alemã. Cor de palha e opaca. Notas de banana e cravo em seu sabor.

HEINEKEN  (330ml)    13

Cerveja holandesa tipo lager premium. Em seu sucesso estão os ingredientes cevada 
maltada, água, lúpulo e levedura tipo A, exclusiva da Heineken e responsável pelo rico 
equilíbrio do sabor e as notas frutadas sutis.

MALZEBIER  (355ml)    13

Forte, escura, tem sabor levemente adocicado e aroma de caramelo.

ORIGINAL  (600 ml)    21

Cerveja estilo pilsen, de cor clara e baixa fermentação. Seu sabor, aroma e amargor  
são suaves, mas com personalidade.

STELLA ARTOIS  (275ml)    13

De origem belga e produzida no Brasil.
De tonalidade amarelo claro, aroma típico de lúpulo e uma nota frutada,  
tem amargor acentuado, porém macio.

VEDETT  (330ml)    31

Cerveja belga do estilo witbier, muito leve e de delicioso  
sabor refrescante, temperada com laranja e coentro.



P I Z Z A S
ALCACHOFRAS     71 peq. | 95 gde. 

Corações de alcachofras cobertos com mussarela, tomatinhos e azeitonas pretas.

ALHO PORÓ     66 peq. | 89 gde. 
Alho poró ao vinho branco, cream cheese e azeitonas pretas.

ALICCI     71 peq. | 95 gde. 
Alicci importado, parmesão e azeitonas pretas.

ARGENTINA     59 peq. | 83 gde. 
Mussarela coberta com alho dourado, parmesão e azeitonas pretas. 

ATUM     66 peq. | 89 gde.  
Atum sólido, cebola e azeitonas pretas.

ATUM + ESPECIAL     71 peq. | 95 gde.  
Atum sólido, cebola, rodelas de tomate especial, parmesão e azeitonas pretas.

BACON     67 peq. | 91 gde. 
Bacon com mussarela e azeitonas pretas.

BAIANA     67 peq. | 91 gde. 
Linguiça calabresa regada ao molho de pimenta vermelha e cebola cobertos  
com mussarela e azeitonas pretas.

BERINJELA     66 peq. | 89 gde.

Berinjela, patê de azeitonas com leve toque de alicci, mussarela, parmesão,
manjericão e azeitonas pretas.

BRÓCOLIS     66 peq. | 89 gde. 
Mussarela de búfala, brócolis ninja, parmesão e azeitonas pretas.

CALABRESA     66 peq. | 89 gde. 
Calabresa, cebola e azeitonas pretas.

CALABRESA ARTESANAL     67 peq. | 91 gde.

Calabresa artesanal, cebola e azeitonas pretas. Feita com carne de primeiríssima 
qualidade, temperada com erva doce e pimenta calabresa.

B E B I DA S
Água mineral (com ou sem gás)    8
Água San Pellegrino 500 ml (com gás)    19

Água Panna 500 ml (sem gás)    19

Água Tônica (regular ou diet)    8
H2OH!    8
Refrigerantes    8
Coca, Coca Zero, Guaraná, Guaraná Zero, Soda e Soda Diet.

Café espresso    7
Sucos naturais    13

Abacaxi, Laranja, Lichia, Limão, Limonada suiça, Maracujá, Melancia, Morango, Tangerina e Tomate temperado*

APERITIVOS
Aperol    23

Campari    23

Martini    17

Saquê Azuma Kirin    22

Steinhager nacional    17

Steinhager importado    23

Underberg    25

BRANDY
Domeq    17

Napoleon    22

Fundador    23

CACHAÇAS
Ypióca    13

Espírito de Minas   20

Sagatiba    20

Busca Vida    26

Gengibrina    26

COGNAC 
Remy Martin V.S.O.P.    37

GIN
Seagers    16

Gordons    23

Tanqueray    29 

LICOR
Cointreau    16

Amarula    18

Baileys    21

Licor 43    21

TEQUILA
José Cuervo Ouro    19

José Cuervo Prata    19

VODKA
Smirnoff    19

Absolut    25

Stolichnaya    28

WHISKEY AMERICANO 
Jack Daniel’s    29

WHISKY ESCOCÊS
15 anos - Dimple    40

12 anos - Black Label, Chiva’s    37

8 anos - Red Label    32

CAIPIRINHAS
Frutas:
Limão
Abacaxi
Morango
Kiwi
Maracujá
Lichia
Frutas vermelhas
Lima da Pérsia, 
Tangerina
Jabuticaba
Cajú

Bebidas:
Cachaça Ypióca  28

Sagatiba  32

Espírito de Minas  32 
Vodka Smirnoff  32

Absolut  35

Stolichnaya  37

Saquê Azuma Kirin  32

Sala Vip Kid’s 13

Suco de laranja, 
suco de abacaxi, 

leite condensado e 
gotas de groselha.

É proibido o fornecimento de toda e qualquer bebida alcoólica a 
menores de 18 anos. (Lei Municipal14.450 de 22 de junho de 2007).

*Algumas frutas são sazonais, 
consulte o garçom.



CAMARÃO     75 peq. | 99 gde.

Camarão com parmesão puxado na manteiga, temperado com cebola,
salsinha e azeitonas pretas.

CAMARÃO G     145 peq. | 198 gde. 
Camarão grande com parmesão puxado na manteiga, temperado com cebola,
salsinha e azeitonas pretas.

CARPACCIOS     67 peq. | 91 gde.

Carpaccios, queijo prato na borda, molho especial com mostarda e alcaparras,
parmesão e azeitonas pretas.

CATUPIRY    63 peq. | 87 gde. 
Queijo Catupiry e azeitonas pretas.

CISPLATINA     66 peq. | 89 gde.

Mussarela, presunto, champignon, cebola e azeitonas pretas.

CLASSE ESPECIAL     66 peq. | 89 gde.

Peito de frango desfiado, Catupiry e azeitonas pretas.

CLIENTE VIP     67 peq. | 91 gde. 
Mussarala de búfala, tomate seco, alho dourado, rúcula e azeitonas pretas.

DEZ DE JULHO     66 peq. | 89 gde.

Molho pesto, mussarela, parmesão, tomates pelados e azeitonas pretas.

ESCAROLA     59 peq. | 83 gde. 
Escarola coberta com mussarela e azeitonas pretas.

ESCAROLA + ESPECIAL     66 peq. | 89 gde. 
Mostrada dijon, escarola, mussarela, calabresa moída, parmesão e azeitonas pretas.

EXECUTIVA     63 peq. | 87 gde.

Milho, Catupiry e azeitonas pretas.

P I Z Z A S  D O C E S
BANANA     61 peq. | 85 gde.

Banana, açúcar, canela e rum. Acompanha uma taça de sorvete de creme.

CHOCOLATE     61 peq. | 85 gde.

Chocolate ao leite, chocolate branco, chocolate granulado e morangos.

DOCE DE LEITE     61 peq. | 85 gde. 
Doce de leite argentino e coco ralado.

GOIABADA     61 peq. | 85 gde.

Goiabada cremosa coberta com Catupiry e canela em pó com açúcar.

S O B R E M E S A S
CHOCO VIP     37

Sorvete de chocolate, farofa, marshmellow, cobertura de chocolate, chantilly e wafer.

CHOCO VIP JUNIOR Choco Vip em tamanho menor.    29

BARTON G     83

Choco Vip em tamanho maior. Serve quatro pessoas e é ideal para comemorações.

CREME DE PAPAYA     23

Creme de mamão papaya e sorvete de creme coberto com licor de cassis.

PETIT GATEAU     29

Bolinho de chocolate recheado com calda de chocolate quente. Acompanha sorvete de creme.

SORVETES ESPECIAIS Coco com abóbora, paçoca, tapióca ou pistache.    33

SORVETES TRADICIONAIS Creme, chocolate ou sorbet de limão.    21 

TORTA HOLANDESA    23

Torta gelada de baunilha com cobertura de chocolate.



PROVENCE     66 peq. | 89 gde.

Fatias de abobrinha cobertas com parmesão, ervas de provence, queijo Polenguinho
e azeitonas pretas.

PROVOLONE     63 peq. | 87 gde. 
Queijo provolone e azeitonas pretas.

QUATRO QUEIJOS     67 peq. | 91 gde. 
Mussarela, Catupiry, gorgonzola, parmesão e azeitonas pretas.

ROMANA     71 peq. | 95 gde.

Alicci importado, mussarela e azeitonas pretas.

SALA VIP     67 peq. | 91 gde.  
Peito de peru defumado, Catupiry, cerejas e azeitonas pretas.

SARDELLA     66 peq. | 89 gde.

Sardella, mussarela, rúcula e azeitonas pretas.

SARDENHA     67 peq. | 91 gde. 
Calabresa moída, Catupiry e azeitonas pretas.

SHITAKE     71 peq. | 95 gde.

Funghi seco, shitake, shimeji e champignon puxados na manteiga cobertos com
parmesão e azeitonas pretas.

TOMATES PELADOS     67 peq. | 91 gde. 
Mussarela de búfala, tomates pelados, parmesão, alho dourado, manjericão
e azeitonas pretas.

GRANA PADANO     67 peq. | 91 gde.

Parmesão italiano Grana Padano, manjericão e azeitonas pretas.

LOMBO     66 peq. | 89 gde. 
Lombo canadense, Catupiry e azeitonas pretas.

MARGUERITA     61 peq. | 85 gde.

Mussarela, parmesão, rodelas de tomate especial, manjericão e azeitonas pretas.

MUSSARELA     52 peq. | 75 gde.

Mussarela e azeitonas pretas.

MUSSARELA DE BÚFALA     59 peq. | 83 gde. 
Mussarela de búfala e azeitonas pretas.

NAPOLITANA     67 peq. | 91 gde.

Calabresa moída, mussarela e azeitonas pretas.

PALMITO     67 peq. | 91 gde. 
Mussarela, palmito e azeitonas pretas.

PARMA     71 peq. | 95 gde. 
Mussarela de búfala, presunto parma e azeitonas pretas.

PEPPERONI     67 peq. | 91 gde. 
Pepperoni, cebola, mussarela, parmesão e azeitonas pretas.

PORTUGUESA SIMPLES     59 peq. | 83 gde. 
Presunto, ovo ralado, cebola e azeitonas pretas.

PORTUGUESA COMPLETA     67 peq. | 91 gde.  
Presunto, ovo ralado, cebola, palmito e ervilha cobertos com mussarela e azeitonas pretas.


