


Conheça Canoas

Para morar e viver bem é preciso conhecer as opções 
gastronômicas que o seu bairro e a sua cidade têm 
para oferecer. 

Vai pra onde quando bate aquela fome? Prefere 
pizza, churrasco ou um lanchinho natural? Onde o 
pão é mais quen�nho? Será que entrega em casa?

A segunda temporada do #ConheçaCanoas
apresenta para você algumas dicas com as
melhores opções de gastronomia da nossa cidade.

Curta, compar�lhe com seus amigos e bom ape�te :)

Gastronomia



Marquês Gastrobar e Pizza

Onde fica?
Rua Dr. Barcelos, 1202 - Centro 
www.marquesbier.com

Restaurante e
Churrascaria Passoquinha 

Onde fica?
Av. Getúlio Vargas, 5555 - Centro
www.churrascariapassoquinha.com.br

Ichiban Sushi

Onde fica?
Rua Engenheiro Rebouças, 460 – São Luiz
www.ichibancanoas.com.br

Não importa a hora do dia ou da noite, o Marquês Gastrobar 
e Pizza é um dos principais pontos de encontros para quem 
quer aproveitar o melhor da gastronomia de Canoas.

As opções de cardápio do Marquês atendem todos os gostos. 
Você pode escolher pelo rodízio de pizzas, massas e 
calzones, pratos a la carte com filés, grelhados, salmão, 
camarão, carreteiros, entradas, pe�scos, sanduíches, 
sobremesas e uma carta de bebidas com refrigerantes, 
sucos, cervejas, chopp e des�lados.

Itadakimasu! O restaurante Ichiban Sushi oferece um 
ambiente agradável para quem curte culinária japonesa. 
Hossomaki, Hot Sushi, Jyo, Niguiri, Sashimi, Temaki ou 
Uramaki? É só escolher para levar pra casa ou provar ali 
mesmo na companhia dos amigos.

Considerado um dos melhores sushis de Canoas, o Ichiban 
conta com funcionários cordiais, pratos variados, peixe 
sempre fresquinho e preparo muito saboroso. O local 
oferece lugares com mesas ao ar livre ou no confortável 
ambiente interno com cadeiras para bebês, acesso para 
pessoas com necessidades especiais e Wi-fi gratuito.

Ao ponto, bem ou mal passada? Você escolhe! Quem é do 
sul ou conhece nossa culinária sabe como é bom degustar 
um �pico churrasco gaúcho. Melhor ainda se for acompa-
nhado de outras delícias e com um preço camarada.

O Restaurante e Churrascaria Passoquinha é o melhor lugar 
para quem quer aproveitar os sabores de carnes macias e 
preparadas com todo carinho. Desde 1973, a churrascaria 
está presente na história da cidade e se transformou em 
referência de qualidade e bom atendimento.



Jardim do Lago Churrascaria

Onde fica?
Rua Dona Rafaela, 386 - Marechal Rondon
www.churrascariajardimdolago.com.br

PiatoBello Galeteria

Onde fica?
Tomé de Souza, 213 – Nossa Sra. Das Graças
www.pia�obello.com

Ciao Pizzeria Napoletana

Onde fica?
Av. Dr. Sezefredo Azambuja Vieira, 1778 - Marechal Rondon
facebook.com/ciaopizzerianapoletana

Deu vontade de saborear aquele churrasco na companhia da 
família e dos amigos?

A Churrascaria e Pizzaria Jardim do Lago é um dos ícones da 
gastronomia �pica do sul do Brasil. O ambiente tem capaci-
dade para mais de 500 pessoas, distribuídos em dois pisos 
com uma beleza arquitetônica diferenciada e uma decoração 
aconchegante. A casa oferece um excelente atendimento, 
servindo os melhores e mais nobres cortes de carnes e as 
mais saborosas pizzas.

A Ciao serve a clássica pizza de Nápoles, com azeite e 
tomates da região da Campagna. Indicamos a tradicional 
margheri�a, com tomate, muçarela de búfala, queijo, 
azeite de oliva e manjericão. É para relaxar e comer com a 
mão mesmo. O clima da pizzaria também é ó�mo para 
cur�r um final da tarde com os amigos.

Para ser considerada uma pizza napolitana legí�ma é 
preciso cumprir uma série de regras que foram adotadas 
pelo pessoal da Ciao. As pizzas são feitas com farinha 
importada de Nápoles, com azeite e tomates da região
da Campagna, e com mussarela de búfala fresca. Isso sem 
falar no forno, que também desembarcou em Canoas 
vindo direto da cidade italiana

Mangia che te fa bene! Quer viver uma experiência �pica da 
serra gaúcha sem sair de Canoas? Vamos conhecer um 
pouco sobre a Galeteria Pia�o Bello.

Na Pia�o Bello você encontra 15 sabores de massas doces e 
salgadas acompanhados de grelhados, couvert italiano, 
polenta e pastéis de queijo, saladas, sopa de capele� e um 
variado buffet de sobremesa. O rodízio é acompanhado de 
um delicioso galeto ao primo canto, costela suína, filé de 
frango com bacon e calabresa artesanal.



Kampeki Sushi Lounge

Onde fica?
Rua Domingos Mar�ns, 960 - Centro
facebook.com/KampekiSushi

Padaria Sant'anna

Onde fica?
Rua Domingos Mar�ns, 900 - Centro
www.padariasantanna.com.br

Miski Sorveteria

Onde fica?
Av. Dr. Sezefredo Azambuja Vieira, 2000 - Marechal Rondon
www.miskisorvetecafe.com.br

Com a missão de levar a perfeição para seus clientes, em 
forma de uma experiência japonesa, no Kampeki Sushi 
Lounge todo dia é dia de aproveitar um sushi bem fresqui-
nho acompanhado por ó�mos drinks.

As delícias do cardápio não têm fim! Você pode escolher 
Carpaccio, Tartar, Ceviche, Hobata, Sashimi, Yakimono, 
Gunkan, Uramaki e os deliciosos flambados à moda da casa. 
Ah, e tem as sobremesas deliciosas de Brownie, com sorvete 
ou calda, e Pe�t Gateau! Isso sem falar nos drinks!

Um lugar bom para levar as crianças? Conheça a Miski 
Sorveteria. O nome, Miski, foi inspirado em uma iguaria 
extraída de raras árvores milenares da região de Chios (uma 
ilha da Grécia localizada no mar Egeu).

A sorveteria tem um cardápio que oferece sorvetes, doces, 
salgados e gelatos enormes e deliciosos. Cria�vidade e 
amor aos doces fazem da Miski uma experiência única que 
une diversão e gastronomia. Tudo é preparado com 
ingredientes da época onde cada detalhe é pensado para 
encantar o cliente.

Cheirinho de café e pão fresquinho... Quem resiste?
Na Padaria Sant'anna, além de um ambiente aconchegante e 
ó�mo atendimento, você encontra uma grande variedade em 
pães, tortas, doces, salgados, cafés e outras delícias.
A padaria está localizada em uma das ruas mais charmosas 
de Canoas, a Domingos Mar�ns, no Centro da cidade. 

O local oferece mesas na calçada e no lounge coberto onde é 
possível saborear um delicioso café em qualquer horário do 
dia. Na parte interna estão expostas as delícias feitas por 
padeiros e confeiteiros experientes que preparam tudo com 
muito carinho e ingredientes de qualidade superior.



Casa Villaggio

Onde fica?
Av. Guilherme Schell, 6750 - Canoas Shopping
facebook.com/restaurantecasavillaggio

Restaurante e 
Pizzaria Tommatti's

Onde fica?
Rua Dr. Barcelos, 790 – Centro
www.tomma�s.com.br

Fomeria

Onde fica?
Rua Dr. Barcelos, 77 – Centro
facebook.com/fomedefomeria

A rede de restaurantes Villaggio está presente nos principais 
shoppings de Porto Alegre e Canoas. A primeira loja é de 
1998, instalada no Canoas Shopping, onde atualmente 
funciona a loja conceito da rede: a Casa Villaggio.
A combinação de técnica apurada, busca pelo sabor genuíno 
e amor pela culinária é a vertente que deu origem à marca. 

O cardápio inclui um conjunto de variadas e saborosas 
saladas, diversos pratos quentes, massas e seus molhos 
�picos, além dos apreciados cogumelos recheados. O sabor é 
inspirado nos pratos �picos da colônia italiana na serra 
gaúcha.

Bateu aquela fome? Vai no Fomeria! Um mercadinho de 
bairro com uma padaria incrível onde você encontra tudo o 
que precisa para o dia a dia. O atendimento vai fazer você 
se sen�r em casa.

O Fomeria funciona como uma padaria e uma loja de 
conveniência que resolve muito bem aquelas compras de 
úl�ma hora ou para aqueles alimentos que precisam ser 
consumidos sempre fresquinhos para servir o melhor 
sabor.
Outra dica é acordar cedinho – ou também aproveitar o 
fim de tarde, caso o despertador não toque tão cedo assim 
– e experimentar todas as delícias de lá. 

Na dúvida se vai de japonês ou pizza? Tem um lugar onde 
você pode escolher o que quiser ao seu gosto.

Clientes que buscam um local, moderno e sofis�cado, com 
uma culinária diversificada, encontram na Tomma�'s a 
melhor opção para o almoço e jantar. Durante o dia o local 
funciona como restaurante de pratos quentes, saladas, 
grelhados, sobremesas e ilhas temá�cas. Quando cai a 
noite, o ambiente se transforma em pizzaria, com mais de 
60 sabores de pizzas, massas, lasanhas e de sushis.



Bamboo Sushi House Canoas

Onde fica?
Rua Domingos Mar�ns 701 - Centro
facebook.com/bamboosushicanoas

El Triunfo Grill

Onde fica?
Rua Dr. Barcelos, 1311 - Centro 
facebook.com/eltriunfocanoas 

The Bronx Hamburgueria

Onde fica?
Rua Domingos Mar�ns, 1008 - Centro
facebook.com/thebronxburgergourmet

No Bamboo Sushi House Canoas você encontra uma sequên-
cia de respeito. Você pode experimentar Sashimi, Temaki, 
Sushi Doce, Sushi, Gunkan e muitas outras delícias com um 
desconto super especial de segunda à quinta. Isso sem falar 
nas outras opções do cardápio!

Ficou com fome, mas bateu aquela preguiça de sair de casa? 
Não tem problemas! O Bamboo Sushi entrega tudinho pra 
você por tele entrega! É só fazer o seu pedido no aplica�vo. 
A casa está aberta diariamente das 18h30 às 23h30.

O tradicional hambúrguer americano em Canoas? Também 
tem! A The Bronx Hamburgueria é inspirada no Bronx, um 
dos bairros mais conhecidos de Nova York. Se o bairro  
nova-iorquino é cenário de uma vida cultural intensa cheio 
de histórias para contar, a hamburgueria localizada na rua 
Domingos Mar�ns, em Canoas, tem a mesma pegada!

O lugar é aconchegante, com algumas mesas na calçada e 
um deck bem amplo onde é possível cur�r bons momentos 
com os amigos. Os grafites diver�dos nas paredes transmi-
tem bem a vibe underground da periferia nova-iorquina. O 
cardápio oferece hambúrgueres para todos os gostos que 
podem ser acompanhados por uma cerveja artesanal de 
excelente qualidade.

O melhor buffet execu�vo e pizzaria de Canoas. Massas, 
carnes, saladas e sobremesas deliciosas. Nesse horário o 
local é perfeito para fazer aquela refeição durante uma 
semana de trabalho. Todo mundo merece esse carinho pra 
con�nuar mo�vado e cheio de energia! 
 
E após às 19h, El Triunfo oferece um maravilhoso rodízio de 
pizzas com mais de 50 sabores acompanhados de refrige-
rante liberado — consulte sabores! Aí é pra cur�r com a 
família, amigos ou aquela companhia mais que especial. 
Ficou com água na boca? Então, nos encontramos por lá!  



51 3478-2424 

24horasimoveis 24horasimoveiscanoas

51 99506-8358   

canoas.24horasimoveis.com.br

vendas@24horas.imb.br

Bem-vindo!

Nosso propósito é oferecer uma experiência exclusiva no
atendimento por acreditarmos que a compra de um imóvel
pode ser um momento único em sua vida.

A partir de 2019, somos especialistas em imóveis de terceiros (usados) e 
lançamentos de empreendimentos únicos em 8 bairros de Canoas: Centro, 
Marechal Rondon, Jardim do Lago, Moinhos de Vento, Mont'Serrat, Bela 
Vista, Igara e Nossa Senhora das Graças.

Nós somos a 20&4 Horas Imóveis, uma marca reconhecida pela competên-
cia, inovação e transparência. Com 21 anos de atuação, já contribuímos 
para a realização de sonhos e projetos de vida de milhares de pessoas. 
Agora queremos reinventar o jeito de você comprar ou vender o seu imóvel. 
Faça parte dessa nova forma de se relacionar e fazer bons negócios. Venha 
nos conhecer.

Nós somos a 20&4 Horas Imóveis. A sua imobiliária em Canoas.

Bem-vindo a 20&4 Horas Imóveis. Bem-vindo ao futuro do setor imobiliário. 
Conheça um novo conceito de relacionamento, personalizado e voltado 
exclusivamente para atender todas as suas necessidades e expectativas no 
momento de negociar um imóvel.



DÚVIDAS OU COMENTÁRIOS?

Caso tenha alguma dúvida ou queira mais informações
envie um e-mail para vendas@24horas.imb.br

e responderemos a sua mensagem.


