ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
Sistema Municipal de Orientação e Defesa do Consumidor

DIVISÃO DE PESQUISA
Av. D. PEDRO I, S/N
Telefones: 0800-83 2015 - 3214 3040 , Ramal 215

PESQUISA DE RESTAURANTES PARA DIAS DAS MÃES
Pesquisa realizada no dia: 04 e 07 de Maio de 2012
Coordenador de Pesquisas: Fábio Valentim
Equipe de Pesquisa: Fábio Valentim e Suênya Rodrigues

Observação

Valores

Condições de
pagamento

O rodízio oferece diversos tipos de carne que também podem ser
servidos à la carte ou no peso (kg). O rodízio completo
acompanha também um buffet com saladas, comida japonesa,
pratos quentes, frutos do mar e guarnições.

O horário de funcionamento é de
segunda à sábado das 11h00 às
22h00 e domingo das 11h00 às
18h00

Só rodízio de Segunda à Sexta R$ 25,90 por pessoa,
Sabados, Domingos e feriados R$ 32,90 por pessoa.
Crianças de 06 a 10 anos pagam R$ 16,45.

Todos os tipos de cartões e
dinheiro.

O restaurante oferece diversos tipos de carne que são servidas
tanto no rodízio como no peso que acompanham um buffet de
saladas e guarnições variadas.

O horário de funcionamento é de
segunda à segunda das 12:00 às
16h00 e das 19h00 às 23h00.

Rodízio R$ 44,90 e self service por 49,90 o Kg. Criança de
06 a 10 anos pagam metade dos valores

Todos os cartões e dinheiro.

COELHO'S BAR E
RESTAURANTE

O horário de funcionamento é de
O restaurante oferece diversos tipos de carne que são servidas
segunda a domingo sendo, da terça
tanto no rodízio, no peso e a lá carte. O rodízio e a comida no
ao sábado das 11h00 às 22h00 e a
peso acompanham um buffet de saladas, frutos do mar, pratos
segunda e o domingo das 11h00 às
quentes, guarnições variadas e comida japonesa. No Dia das Mães
17h00 (exceto feriados). Não
o restaurante oferece-rá uma mesa de frutas, aperitivos e as 200
trabalham com reserva, apenas em
primeiras mães que chegarem ganham uma lembrancinha.
datas comemorativas.

Rodízio R$ 33,90 por pessoa todos os dias, no self service o
valor é de 39,90 o Kg.

Todos os cartões, cheque e
dinheiro.

SAL E BRASA

O horário de funcionamento: segunda
à sexta das 11h00 às 15h30 e das
18h00 às 00h00. Sábados e
O restaurante trabalha apenas com o sistema de rodízio que oferece diversos tipos de
domingos das 11h00 a
carne. O rodízio acompanha um buffet de saladas, frutos do mar, pratos quentes,
00h00.Trabalham com reserva de
comida japonesa e guarnições variadas.
segunda á sábado, e domingo
apenas no jantar. Aniversariantes
com dez acompanhantes não paga.

Rodízio de segunda à quinta R$ 27,90 por pessoa no
horário do almoço, no jantar todas as noites é de R$ 24,90.
De sexta à domingo o rodízio por pessoa no horário do
almoço é R$ 39,90. No domingo, Dia das Mães o rodízio
será R$ 42,90. Crianças até 6 anos não pagam e dos 6 aos
10 anos pagam meia. Obs. promoções válidas para o mês
de maio.

Todos os cartões e dinheiro.

CHURRASCARIAS

PICANHA DO BASTOS

TERERÊ

APRESENTAÇÃO

CHURRASCARIAS

APRESENTAÇÃO

Observação

Valores

Condições de
pagamento

TOCA DO CAJÚ

O restaurante oferece diversos tipos de carne. O rodízio acompanha um buffet de
saladas, frutos do mar, e guarnições variadas. Também servimos uma deliciosa
peixada.

O horário de funcionamento é de
segunda-feira à segunda-feira das
07h00 às 23h00.

De segunda a sexta rodízio no almoço é de R$25,90.
sabados, domingos e feriados 26,90. Todas as noites o
preço do rodízio no jantar é de R$ 36,90 para o casal, e
23,90 indidual. Obs. Esses valores podem mudar no dia
das mães.

Recebe todos tipos de cartões e
dinheiro. Cheques apenas de
pessoas jurídicas.

O horário de funcionamento: terça à
domingo das 11h30 às
Rodízio R$ 29,90 individual, crianças até 5 anos não paga,

TAMBAÚ GRILL

O GAUCHÃO

O restaurante oferece diversos tipos de carne, que são servidos tanto no rodízio
00h00.Trabalham com reserva, mais
como no peso (kg) que acompanham um buffet de saladas e guarnições variadas.

não no dia das mães.Aniversariantes
com dez acompanhantes não paga.

O restaurante oferece diversos tipos de carne que são servidas
tanto no rodízio como no peso que acompanham um buffet de
saladas e guarnições variadas.

Estabelecimentos pesquisados
RESTAURANTES
Picanha do Bastos - Avenida Santa Júlia, 545,Torre - 3225-2858
O Gauchão - Av. Epitácio Pessoa, 3664, Tambauzinho - 3227-0472
Coelhos's bar e restaurante - Rua Djalma Coelho, 20, Bancários - 3235-2859
Sal e Brasa - Rua Fernando Luis Henrique dos Santos, 713, Bessa - 3246-1030
Toca do Cajú - Rua Nossa Senhora dos Navegantes, 750, Tambaú - 3247-3002
Tambaú Grill - Av. Nossa Senhora dos Navegantes, S/N, Tambaú - 3247-0075

O horário de funcionamento é de
segunda à segunda das 10h30 às
15h00 e das 18h00 às 23h00.

de 6 a 10 anos paga meia. O preço do kg é R$ 34,90. Obs.
AS primeiras (150 mães) que chegarem ganham brinde.

Rodízio R$ 17,90 individual, Self service 24,90 o Kg.
OBS. No dia das mães o buffet será especial.

Todos os cartões e dinheiro.

Todos os cartões e dinheiro.

