
 
 

 

CARTOGRAFIA DAS ALTERNATIVAS DE REFEIÇÃO, LANCHES E CAFÉS 

Listamos aqui os estabelecimentos disponíveis no Shopping Bossa Nova, com destaque para 

aqueles que aceitaram nossa proposta de parceria e nos concederam descontos. 

 

OAKBERRY - Para os fãs de AÇAÍ, oferece um amplo cardápio de combinações as mais variadas. 

Quiosque situado logo na entrada, junto à rua. 

 

GRÃO EXPRESSO - Oferece várias alternativas de café, pães de queijo, sanduiches e bolos. 

Quiosque situado no térreo, junto a uma área descoberta interna, no caminho para as escadas 

rolantes que dão acesso à praça de alimentação. DESCONTO DE 20%. 

 

DELTA EXPRESSO - Oferece variedade de cafés, salgados e tortinhas. Situado no térreo, junto à 

rua, próximo à entrada principal do hotel. DESCONTO DE 10%. 

 

VAMO - Churrascaria de prestígio, com grande variedade de petiscos e, aos sábados, além das 

carnes, tem como prato do dia, feijoada. Situada no térreo, junto à rua. 

 

WORLD WINE - Casa de vinhos com grande variedade de importados, situada no térreo, junto à 

rua. 

 

TERRAÇO 

Vista deslumbrante da baía de Guanabara e centro da cidade. 

 

ORLA 21 - BUFFET variado e bastante concorrido de almoço. DESCONTO: Conseguimos uma 

redução de preço de R$69 para R$59, com uma bebida não alcóolica incluída. 

 

XIAN - Culinária contemporânea de altíssimo nível. O dono é o mesmo que do LAGUIOLE (que 

fica no MAM). As dependências do restaurante são sofisticadas e a vista não tem preço. 

 

 



PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO SHOPPING BOSSA NOVA 

 

COSECHAS - Oferece combinações as mais diversas com base de polpas de frutas. 

 

ANA FOSTER CHOCOLATES - Oferece cafés e variedade de doces, tortas e chocolates. 

 

PLAYA SUSHI - Para os amantes de comida japonesa. DESCONTO DE 10%. 

 

VIVENDA DO CAMARÃO - Grande variedade de pratos com o popular crustáceo.  

 

DIVINO FOGÃO - Oferece "comida da fazenda", variada, com jeito de caseira e grelhados saindo 

na hora. DESCONTO DE 20%. 

 

BILLY THE GRILL - A casa do churrasco na pedra. 

 

BURGER KING 

 

QUIOSQUE CHOPP DA BRAHMA - Oferece petiscos, chopps e variedade de cervejas. 

 

BURGER JOINT 

 

McDONALDS 

 

 

AEROPORTO SANTOS DUMONT 

De fácil acesso, anexo ao shopping Bossa Nova. 

 

BACIO DE LATTE - Quiosque do delicioso sorvete, uma opção de sobremesa ou lanche. 

 

SANTOS DuPÃO - Oferece lanches e almoço. Espaço generoso e vista para a baía de Guanabara. 

 

ZEP CAFÉ - Do mesmo dono do Santos DuPão, oferece também lanches e refeições. Vista 

preciosa. 

 

VEZPA - Para os aficionados em pizza, opção familiar 


