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Saboreie as delícias gastronômicas enquanto aprecia a natureza

Espaço amplo e voltado à cultura 
alemã, com diversos ambientes, pró-
ximo da natureza e com cardápio 
variado e preparado com os melhores 
ingredientes. Esse é o Restaurante 
Gruta dos Índios, que inaugurou suas 
novas instalações no dia 18 de julho, 
sob a administração de Alexandre 
Humburger. 

Com espaço para receber cerca de 
500 pessoas, na parte externa e interna, 
o empreendimento gastronômico é um 
convite aos santa-cruzenses e a todos 
da região que estão em busca de aten-
dimento e gastronomia de qualidade.  
Você vai encontrar, ainda, estaciona-
mento amplo, com manobrista. 

O Restaurante Gruta dos Índios está 
localizado na rua Capitão Pedro Wer-
lang, nº 1570, bairro Higienópolis, em 
Santa Cruz do Sul (Parque da Gruta). O 
telefone para contato é (51) 3902-7939.
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Deck é opção para realizar sua refeição ao ar livre Espaço kids faz a alegria das crianças na parte interna

Variedade em pratos típicos ale-
mães, buffet com costelão, pernil de 
ovelha, queijo assado, frango frito 
e comida japonesa, dentre outras 
variedades de pratos quentes e 
saladas. Além de rodízio de pizza e 
petiscos.
Preço: de segunda a sexta, almoço 
com buffet livre ao valor de 
R$ 29,00, e por quilo a R$ 39,90. 
A la carte, a partir de R$ 39,00 até 
R$ 59,00, disponível em todos os 
dias e horários.

Almoço: de segunda a domingo e 
feriados, das 11h30min às 14h30min.
Jantar: de segunda a domingo e 
feriados, das 19 às 23 horas.
À la carte: de segunda a domingo 

e feriados, das 10 às 23 horas.

Nos espaços internos há clima-
tização e televisores. Os clientes 
dispõem de ambiente para saborear 
a gastronomia com vista para o 
lago e espaço com capacidade de 
até 35 pessoas para comemorações 
particulares, mediante reserva. Para 
a criançada, o espaço kids é opção 
de diversão, com brinquedos, televi-
são e joguinhos.
Na parte externa, o deck pergolado 
é um convite para as refeições ao ar 
livre. E para as compras, a opção é a 
loja de suvenires envidraçada, com 
roupas e acessórios da Oktoberfest.

qualidade em gastronomia e lazer


