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Tito’s, o restaurante da boa comida
Há 22 anos, Vera Cruz conta 

com um estabelecimento no ramo 
alimentício tradicional, aconche-
gante e com cardápio variado: é 
o Tito’s Restaurante. A solidez 
da empresa familiar se dá pelo 
trabalho e pela dedicação com 
que a proprietária Dernise Franke 
comanda os negócios, ao lado do 
fi lho, Rodrigo Franke, o Tito. Sem 
contar a ótima localização, bem 
no centro de Vera Cruz, na rua 
Thomaz Gonzaga, nº 586. 

O local passou por reforma no 
salão há dois anos - com remode-
lação do layout do bufett e reves-
timento dos pilares e das laterais 
da estrutura -, o que proporciona, 
hoje, ainda mais conforto e espaço 
para os clientes saborearem seu 
almoço com tranquilidade. No 
cardápio, os clientes vão encon-
trar opções variadas, entre pratos 
quentes e saladas, que podem ser 
servidos no buffet por quilo, livre 
ou com marmitas para saborear 
em casa ou no trabalho. Três vezes 
na semana, nas segundas, sextas e 
aos sábados, são servidas pizzas 
doces e salgadas junto ao buffet. 
Além disso, as sobremesas são 
de dar água na boca, atendendo 
vários gostos, com variedade de 
opções, entre elas, mousses, tortas, 
sagu, arroz de leite, sorvete, entre 
outros. 

Tudo é preparado com carinho 
por Dernise e pelos funcionários 
que colaboram para o sucesso do 
restaurante e para a qualidade 
da comida servida. O estabeleci-
mento abre as portas de segunda 
a sábado, das 11 às 14 horas. O 
telefone para contato é (51) 3718-
2669. Você pode acompanhar as 
novidades do Tito’s Restaurante 
através do Facebook: @Tito’s 
Restaurante.  

ESPAÇO AMPLO
O local passou por 
reforma no salão há 
dois anos - com remo-
delação do layout do 
bufett e revestimento 
dos pilares e das late-
rais da estrutura 

LOCALIZAÇÃO
O Tito’s Restaurante 
está situado em ótimo 
local, bem no centro 
de Vera Cruz, na rua 
Thomaz Gonzaga, nº 
596.
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BUFFET VARIADO
O estabelecimento 
oferece aos clientes 
saboroso buffet livre 
ou por quilo, além de 
marmita. São 24 tipos 
de saladas e 33 de 
comida quente, bem 
como opções integrais. 
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