
Clássico santista: pizza de
champignon do Babbo Américo



Pizza é tão bom que poderia ser 
adjetivo, né?

- Nossa, você está muito pizza hoje!

Enquanto não conseguimos fazer 
essa mudança no dicionário, uma 
coisa é certa: é sempre um bom 
momento para comer uma 
redonda. 

Em tempos de pandemia, ir à 
pizzaria acaba sendo impossível. 
Mas o delivery de pizza está aí pra 
fazer a nossa alegria.

Ou seja, hoje vai 
dar pizza!
Principalmente porque o 
#teamJuicy selecionou as 
melhores pizzarias de Santos 
neste guia. 



E tem para todos os gostos, tá?

🍕 Econômicas

🍕 Tradicionais

🍕 Estilo napolitana

🍕 Diferentonas

🍕 Doces

Enfim, vem conferir o guia da 
pizza santista e escolher a sua 
pedida de hoje - e, com sorte, 
do café da manhã de amanhã. 
*risos*. 

Bora lá?



DOM VICENTE 
RESTAURANTE E PIZZARIA

Há 10 anos no Gonzaga, a Dom 
Vicente é uma daquelas pizzarias 
que provavelmente já serviu como 
cenário de dias marcantes na vida 
de muitos santistas.

E o carinho e qualidade do 
atendimento é um diferencial! 



As pizzas têm massa fininha e mega 
saborosa, feita diariamente de 
maneira artesanal. Além disso, 
adoramos o molho de tomate à 
moda da nonna italiana, também 
feito na casa.

Dá, ainda, para escolher a massa 
média (um pouco mais grossa) ou a 
integral. 

E quem pede pizzas grandes entre  
terças e quintas-feira ganha um 
broto doce. 

Para dar ainda mais 
sabor, a borda pode 
ser recheada!



Para completar, a Dom Vicente 
ainda tem delivery (e take away) de 
pratos executivos na hora do 
almoço.

Confira o cardápio 
completo no 
Instagram!  

Faça seu pedido no (13) 3385-7707, 
9968-29244 ou no iFood e 
UberEats.

http://instagram.com/domvicenterestaurante
http://instagram.com/domvicenterestaurante
http://instagram.com/domvicenterestaurante


PICCOLA PIZZA E PASTA  

A trajetória da Piccola está 
intrínseca à história da gastronomia 
de Santos. O restaurante é uma 
tradição santista e também de 
família. Começou com o pai dos 
irmãos Barbosa, um apaixonado por 
gastronomia que, antes da Piccola, 
teve casas emblemáticas na 
cidade, como o Penhasco, na Ilha 
Porchat, a e Xicote Churrascaria, por 
exemplo.



A Piccola foi a 
primeira pizzaria da 
cidade com forno à 
lenha e delivery! 



A massa é feita artesanalmente na 
casa. O resultado: pizza fininha, 
crocante e mega leve. Além disso, 
os recheios são saborosos e levam 
apenas ingredientes de primeira 
qualidade. 

É só ligar no (13) 3233 3357 ou 
chamar no WhatsApp (13) 
99703-5757. 

A Piccola também está no iFood, mas essa 
promoção não vale para os pedidos feitos 
no aplicativo. 

Quem fizer pedidos nessa 
sexta-feira (10 de julho) ganha um 
voucher de 50% para a próxima 
compra (até 31/07)!



RESTAURANTE CANAL 4

O Restaurante Canal 4 é um 
clássico delicioso de Santos. 

A casa existe há mais de 15 anos e a 
qualidade impecável atrai um 
público cativo desde sempre.

O cardápio tem variedade de 
pizzas, inclusive com opções 
vegetarianas, todas com recheio 
farto e produtos originais. 



Na compra de uma 
pizza grande, você 
ganha uma 
Coca-Cola de 1,5L. 
Além disso, leitores 
do Juicy têm 10% de 
desconto no pedido

Mas atenção: a promoção só é 
válida para pedidos feitos via 
telefone e WhatsApp. 



Entre domingo e 
quinta-feira, além da 
Coca-Cola, você também 
ganha um brotinho de 
banana ao comprar uma 
pizza grande!

Para fazer o seu pedido, ligue para 
(13) 3285-1000 ou então chame no 
WhatsApp (13) 98174-1000.



PAOLO PIZZAS

A Paolo é a primeira pizzaria 
neonapoletana de Santos.

As pizzas individuais são 
preparadas seguindo as rígidas 
técnicas de Nápoles. Isso significa 
que a farinha usada é 100% italiana 
e a fermentação leva, no mínimo, 
48 horas. Detalhes que são 
facilmente perceptíveis na primeira 
mordida. 



O molho da Paolo 
é feito só com 
tomates - sem 
qualquer tipo 

de aditivos ou  
enlatados. 



Durante todo o mês 
de julho, os leitores 
do Juicy têm 10% de 
desconto nos 
pedidos!
O desconto não é cumulativo com 
outras promoções. 

Pedidos podem ser feitos pelo (13) 
3222-7268, tanto via WhatsApp 
quanto para ligações. 



BABBO  AMÉRICO

O Babbo Américo está na memória 
e no coração do santista quando se 
fala de comida italiana. E, claro, as 
pizzas fazem parte do cardápio.

Aqui no Juicy, nós amamos a de 
champignon (clássica!), mas todas 
as opções são igualmente incríveis. 



Até 12 de julho, na 
compra de uma pizza 
gigante de champignon, 
portuguesa completa ou 
caprese, a Coca-Cola de 
2 litros fica por conta da 
casa!



Pedidos no take away têm 20% de 
desconto - válido todos os dias e 
horários.

Para pedir a sua pizza, é só entrar 
em contato com 32845100, 
3284-5999, 3302-0951 ou pelo 
iFood. 

  



Além das pizzarias em 
destaque citadas 
anteriormente, preparamos 
uma lista com várias 
opções divididas por

🍕 Econômicas

🍕 Tradicionais

🍕 Estilo napolitana

🍕 Diferentonas

🍕 Doces

🍕 Harmonizadas com 
vinho

O que não falta é opção 
boa aqui na região!



ECONÔ

MICAS
pizzas 

deliciosas 
de até R$ 30



Pizzaria e Esfiharia Maktüb
Pedidos no (13) 3327-5412, (13) 
3327-5416 ou (13) 98808-6313

Bravo Pizzas
Pedidos no (13) 3224-4242

Pizza Bar
Pedidos no (13) 3323-1297 e 
99623-4051

Pizzas Vicenzo
Pedidos no (13) 3394-5503

https://www.instagram.com/pizzariamaktub/
https://www.instagram.com/bravopizzas/
https://www.instagram.com/pizzabarsantos/
https://www.instagram.com/pizzasvicenzo/


Jorge’s Disk Pizza
Pedidos no (13) 3227-2598 ou 
3227-2893

Café com Pizza de Santos
Pedidos no (13) 3040-5051 ou 
99651-5415 

Slice Pizza Bar
Pedidos no (13) 3394-6492

Dom Corrêa Pizzaria
Pedidos no (13) 3225-5229 ou 
99770-7307

https://www.instagram.com/jorgesdiskpizza/
https://www.facebook.com/CafecomPizzaSantos/
https://www.instagram.com/slicepizzabar/
https://www.instagram.com/domcorreapizzaria/


Parque's Pizzaria
Pedidos no (13) 3222-1357, 3234-5914 
ou 99750-8800

Villa Fratelli
Pedidos no (13) 3345-0168 ou 
3345-0169

Patroni Pizza
Pedidos no iFood

Ricardo Pizzaria e Esfiharia
Pedidos no (13) 98179-4043 

https://www.instagram.com/parquespizzeria/
https://www.facebook.com/pizzariavilafratelli/
https://www.ifood.com.br/delivery/santos-sp/patroni---santos-aparecida/2f360307-8de1-4c68-ac6a-e54b30a46f60
https://www.facebook.com/pizzariaricardo/


Tomatto Forneria
Pedidos no (13) 99155-2176 ou 
3327-9675

Massenaria Restaurante & Pizzaria
Pedidos no (13) 991495223, 3284-8050 
ou 3385-9940

Paludi
Pedidos no (13) 3252-7171, 3252-7272, 
3237-2188 ou 3225-4438

https://www.facebook.com/TomattoForneria/
https://www.instagram.com/massenaria/
https://www.instagram.com/paludipizzaria/


Santa Rita Restaurante
Pedidos no (13) 99652-7714

La Maggiore
Pedidos no (13) 3225-6381, 3252-3702 
ou 98855-6406

Vila Fratelli
Pedidos no (13) 3345-0168 ou 
3345-0169

https://www.instagram.com/santaritarestaurante/
https://www.facebook.com/lamaggioriclassic1/
https://www.facebook.com/pizzariavilafratelli/


Pizzaria Rivera
Pedidos no (13) 3223-5318

Pizzaria Forno de Barro
Pedidos no (13) 3261-2443 ou 
3261-2046

Via Roma
Pedidos no (13) 3284-0710 ou 
3013-6178

Santa Clara Pizzaria e Esfiharia
Pedidos no (13) 3273-9494

https://www.facebook.com/RIVERAPIZZARIA/
https://www.facebook.com/PizzaFornodeBarro/
https://www.facebook.com/viaromapizzaria/
https://www.facebook.com/santaclarapizzaria/


TRADI

CIONAIS
aquelas 

classicudas 
caiçaras



Piccola Pizza & Pasta
Pedidos no (13) 3233-3357 ou 99703- 
5757

Van Gogh  
Pedidos no (13) 3225-3636 ou 
3205-3636

https://www.instagram.com/piccolapizzaepasta/
https://www.instagram.com/vangoghsantos/


Kokimbos
Pedidos no (13) 3284-7020 ou 
99600-2944⠀

Cantina Babbo Américo 
Pedidos no (13) 3284-5100, 3302-0951 
ou 3284-5999

Cantina di Lucca
Pedidos no (13) 3284-0444

Graminha
Pedidos no (13) 3223-8699 ou 
99661-6757

https://www.instagram.com/kokimbos/
https://www.instagram.com/cantinababboamerico/
https://www.instagram.com/cantinadilucca/
https://www.instagram.com/graminhapizzaria/


Sétima Avenida
Pedidos no (13) 3261-4411, 3261-7632 
ou 3261-3869

Restaurante e Pizzaria Acrópole
Pedidos no  (13) 3239-1762 ou  
3237-3609

Cantina Liliana
Pedidos no (13) 3233-7374 ou 3041- 
7074

Florença Forneria
Pedidos no  (13) 99133-5615

https://www.instagram.com/setimaavenidapizzaria/
https://www.instagram.com/restauranteacropole_/
https://www.instagram.com/cantinaliliana/
https://www.instagram.com/florencaforneria/


Trianon Restaurante
Pedidos no (13) 3261-7202

Sideral Restaurante & Pizzaria
Pedidos no (13) 3225-2139

Solloviaggio
Pedidos no (13) 3284-1550 ou 
0800-121917

https://www.instagram.com/trianonrestaurante/
https://www.instagram.com/sideralpizzabar/
https://www.instagram.com/solloviaggio/


NAPOLI

TANAS
bem cheias da 
malemolência 

mafiosa



Yê Restaurante
Unidade do Boqueirão: (13) 3041-9007 
ou WhatsApp (13) 99116-3396; Ponta 
da Praia 3222-4716 ou 99152-7080

Pizza di Casabona
Pedidos no (13) 99675-4500

https://www.instagram.com/yerestaurante/
https://www.instagram.com/pizzadicasabona/


Bublet
Pedidos no (13) 99764-6464

Madê
Pedidos no (13) 3288-2434 ou 
99115-1913 (WhatsApp)

Forneria Calixto
Pedidos no (13) 3284-7018 ou  
99120-7388

https://www.instagram.com/bubletcasualfood/
https://www.instagram.com/madecozinha/
https://www.instagram.com/forneriacalixto/


DIFEREN

TONAS
mezzo 

aquarianas, 
mezzo 

calabresa



Buona Cia
Pedidos no (13) 99130-5035, 
3223-1905 ou 3222-3603

Pizza Co.
Pedidos no (13) 3222-3323

 

https://www.instagram.com/buonacia/
https://www.instagram.com/pizzaco_/


Big Pizzas
Pedidos no site

Pizza Hut 
Pedidos no (13) 3394-1076 ou  
99139-4131

Red Sun Pizza
Pedidos no (13) 4040-4700 ou 
99723-1268

https://www.instagram.com/abigpizzas/
https://www.abigpizzas.com.br/
https://www.instagram.com/pizzahutlitoral/
https://www.facebook.com/RedSunPizza/


Pizzaria Malagueta
Pedidos no (13) 3251-9210 ou 
99667-8791 

https://www.facebook.com/malagueta.pizzaria1/


DOCES
você já 

entendeu que a 
vida é curta, 

né?



Big Pizzas
Pedidos no site

https://www.instagram.com/abigpizzas/
https://www.abigpizzas.com.br/


Pizzaria Malagueta
Pedidos no (13) 3251-9210 ou 
99667-8791 

Pizza Co.
Pedidos no (13) 3222-3323

Pizzaria Passarela
Pedidos no iFood e no site

https://www.facebook.com/malagueta.pizzaria1/
https://www.instagram.com/pizzaco_/
https://www.facebook.com/maispassarela/


HARMO

NIZADAS
mto melhor que 
harmonização 

facial 😂



Já que estamos em julho e a 
temperatura caiu em Santos e 
região, sua pizza pode ficar ainda 
mais gostosa na companhia de um 
vinho. Concorda, né? 

Então se liga nestas 
dicas para harmonizar 
a bebida e a redonda 



Se você for de pizza napolitana, não é 
indicado harmonizar com vinho tinto.

Isso porque o molho de tomate deve 
estar em evidência. 

A escolha mais indicada neste caso é o 
vinho branco. 

Já para as pizzas tradicionais 
brasileiras, a regra aplicada varia de 
acordo com o recheio escolhido. 

Na próxima página, tem sugestões de 
combinações imbatíveis. 

As dicas são de Paula Daidone, 
santista especialista em vinhos. 



Para alguns dos ingredientes mais 
tradicionais nas pizzas brasileiras, 
experimente:

➔ Calabresa ou pepperoni: um 
vinho com sabor mais intenso e 
tânico como, por exemplo, das 
uvas Cabernet Sauvignon, Petit 
Verdot, Tempranillo e Touriga 
Nacional.

➔ Queijos: um vinho com mais 
acidez e aromático, como os 
espumantes brut ou nature.

➔ Frango e peixe: vinho branco 
mais estruturado ou então um 
rosé.

➔ Vegetarianas: vinhos brancos 
aromáticos.

➔ Cogumelos: vinho branco ou 
tinto.  

As pizzas doces também merecem 
um brinde. Neste caso, aposte em 
um espumante doce ou então em 
vinhos de sobremesa. 



Gostou?
Receba mais 
conteúdos 
seguindo nosso 
perfil no 
Instagram

https://www.instagram.com/juicysantos/
https://www.instagram.com/juicysantos/
https://www.instagram.com/juicysantos/


Se você é um pequeno 
empreendedor de 
Santos e região, você 
também pode ter 
destaque em nosso 
próximo guia.

Entre em contato com  
a Carol no WhatsApp 
(13) 99741-2980.



Compartilhe este guia 
nas suas redes sociais 

e aplicativos de 
mensagem e siga 

apoiando os pequenos 
empreendedores da 

região.

2020


