porque quem trabalha na Swen
sen's , a come~ar pela aofitria.
sao jovens universitmos. Gar
~n
garyonetes e os encarrega
dos dos sorvete , todos siio e co·
lhidos com bastante criterio.
A16m de es.tudantes, o requisito
b~sico 6 saber inglts. pois as re
ceitas e o cardlipio sAo em in
gles e o publico que frequents a
casa exige urn elevado padrilo
de atendimento.
No balcao ou nas mesas, po·
r~m. o irresistlvel fica por conta
dos sorvetes. em grande parte
feitos com essencias imponadas.
Ape ar de eguirem ao m.Wmo
o padrao none-americano. a~ di·
ficuldades de importa~ao obri
gam o pessoal a nacionalizar al
guns sabores. No balciio, a cas
quinha com uma bola cu ta CrS
95100, e com cobertura. CrS
120,00. Eis alguns sabores es.pe
ciais, experimentados e inteira
mente aprovados: cafe com ca
marelo e nozes. baunilha com
calda de ccreja e fru tas. chocola·
I
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te meio-amargo tlpo suf~o. men
ta com marshmallow ou banana
com cereja e nozes.
No saliio, as deticiosas combi
na~6cs de caldas, frutas e orve
tes acabam dando excelentes re
sultados. Bons para os olhos e
para o paladar, os especiais va
riam de ta)as simples a Cr$
120,00 do sofisticado Earthqua
ke (Terremoto)l tido como o
maior sorvete do mundo - com
oito bolas de orvete a escolher,
oito coberturas e ainda amen
doss. chantilly e cerejas, custan
do CrS I 000,00. H4 ainda sor
vetes e peciais para crian~as. de
corado com carinha de paJha
~o. biscoitos de sorvele , bana
nas cobenas com chocolate, em
balagen para viagem (CrS
850,00 o kg) e bolos. Tudo com
muito bom goMo e de qualidade
excepcional.
A Swensen·s funciona de te~a
a quinta-feiradas 10h30 ~s l h, de
sexta a domingo at6 As 2 h.

Claudia Camargo

ULOS
TEM 0 C4RRO ESPORTIVO
VE
QUE VOCE DESEJA.
.IC...

Pense nos mols famosos carros esportivos. Ec1aro que

vocA pensa em PUMA, MP LAFER, MIURA e BIANCO.

Agora pense numa revendedora que reune asses mara-

vilhosos m.odelos para v~ . Vor:A esta pensondo em
BRUCK VEICULOS,o revendedor especiallzado em carros
esportivos que combinam com o seu estilo de vida .
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