
TENDALL AEROPORTO  
 
Promoção Rodízio de Carnes Nobres & Buffet Tendall Grill Aeroporto 
R$ 69,90* de 2ª. a 6ª. por pessoa  
R$ 89,90* no sábado, domingo e feriado por pessoa 
 
Promoção não cumulativa com outras promoções da Rede. Promoção Rodízio de Carnes 
Nobres & Buffet Tendall Grill Aeroporto (Rua Padre Leonardo, 419 - Aeroporto). Todos os 
dias, no Tendall Grill, o cliente terá o direito de participar do Rodízio de Carnes & Buffet, sendo 
de segunda a sexta, por apenas R$ 69,90 (sessenta e nove e noventa centavos) por pessoa; e 
no sábado, domingo e feriado, por apenas R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos), 
por pessoa. O rodízio inclui cortes de carnes variados, buffet de saladas, buffet de pratos 
quentes e guarnições. A promoção será válida somente para o canal Salão. Atenção: O 
consumo dos produtos deve somente ocorrer no local, o valor é individual, sem limitação dos 
produtos participantes. *Crianças até 4 anos não pagam rodízio. *Crianças de 5 a 8 anos 
pagam o valor de meio-rodizio. Verifique a disponibilidade dos produtos no restaurante. 
Preços sujeitos à alteração sem prévio aviso. No caso de dúvidas ou para maiores 
esclarecimentos sobre os preços praticados no estabelecimento, consulte o regulamento 
atualizado publicado no site www.tendallgrill.com.br/regulamento. Os produtos podem conter 
glúten. Consulte a tabela nutricional e restaurantes participantes no site tendallgrill.com.br. 
Imagens meramente ilustrativas. Importante: o App Tendall Grill possui preços, promoções e 
prazos de validade exclusivos. É proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, 
de acordo com a lei 13.106/15. BEBA COM MODERAÇÃO. SE FOR DIRIGIR, NÃO BEBA. 
Aceitamos cartões de débito e crédito. *Exceto bebidas e sobremesas. 
  
  
 
TENDALL ARICANDUVA 
  
Promoção Rodízio de Carnes & Buffet Tendall Grill Aricanduva 
R$ 64,90* de 2ª. a 6ª. por pessoa  
R$ 79,90* no sábado, domingo e feriado por pessoa  
 
Promoção não cumulativa com outras promoções da Rede. Promoção Rodízio de Carnes 
Nobres & Buffet Tendall Grill Aricanduva (Av. Aricanduva, 7.997 - Jd. Sta. Terezinha). Todos 
os dias, no Tendall Grill, o cliente terá o direito de participar do Rodízio de Carnes & Buffet, 
sendo de segunda a sexta, por apenas R$ 64,90 (sessenta e quatro reais e noventa centavos) 
por pessoa; e no sábado, domingo e feriado, por apenas R$ 79,90 (setenta e nove reais e 
noventa centavos) por pessoa. O rodízio inclui cortes de carnes variados, buffet de saladas, 
buffet de pratos quentes e guarnições. A promoção será válida somente para o canal Salão. 
Atenção: O consumo dos produtos deve somente ocorrer no local, o valor é individual, sem 
limitação dos produtos participantes. *Crianças até 4 anos não pagam rodízio. *Crianças de 5 a 
8 anos pagam o valor de meio-rodizio. Verifique a disponibilidade dos produtos no 
restaurante. Preços sujeitos à alteração sem prévio aviso. No caso de dúvidas ou para maiores 
esclarecimentos sobre os preços praticados no estabelecimento, consulte o regulamento 
atualizado publicado no site www.tendallgrill.com.br/regulamento. Os produtos podem conter 
glúten. Consulte a tabela nutricional e restaurantes participantes no site tendallgrill.com.br. 
Imagens meramente ilustrativas. Importante: o App Tendall Grill possui preços, promoções e 
prazos de validade exclusivos. É proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, 
de acordo com a lei 13.106/15. BEBA COM MODERAÇÃO. SE FOR DIRIGIR, NÃO BEBA. 
Aceitamos cartões de débito e crédito. *Exceto bebidas e sobremesas. 
 



TENDALL SANTO ANDRÉ  
 
Promoção Rodízio de Carnes & Buffet Tendall Grill Santo André 
R$ 64,90* de 2ª. a 6ª. por pessoa  
R$ 79,90* no sábado, domingo e feriado por pessoa  
 
Promoção não cumulativa com outras promoções da Rede. Promoção Rodízio de Carnes 
Nobres & Buffet Tendall Grill Santo André (Av. Dom Pedro II, 518 – Jardim). Todos os dias, no 
Tendall Grill, o cliente terá o direito de participar do Rodízio de Carnes & Buffet, sendo de 
segunda a sexta, por apenas R$ 64,90 (sessenta e quatro reais e noventa centavos) por pessoa; 
e no sábado, domingo e feriado, por apenas R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa 
centavos) por pessoa. O rodízio inclui cortes de carnes variados, buffet de saladas, buffet de 
pratos quentes e guarnições. A promoção será válida somente para o canal Salão. Atenção: O 
consumo dos produtos deve somente ocorrer no local, o valor é individual, sem limitação dos 
produtos participantes. *Crianças até 4 anos não pagam rodízio. *Crianças de 5 a 7 anos 
pagam o valor de meio-rodizio. Verifique a disponibilidade dos produtos no restaurante. 
Preços sujeitos à alteração sem prévio aviso. No caso de dúvidas ou para maiores 
esclarecimentos sobre os preços praticados no estabelecimento, consulte o regulamento 
atualizado publicado no site www.tendallgrill.com.br/regulamento. Os produtos podem conter 
glúten. Consulte a tabela nutricional e restaurantes participantes no site tendallgrill.com.br. 
Imagens meramente ilustrativas. Importante: o App Tendall Grill possui preços, promoções e 
prazos de validade exclusivos. É proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, 
de acordo com a lei 13.106/15. BEBA COM MODERAÇÃO. SE FOR DIRIGIR, NÃO BEBA. 
Aceitamos cartões de débito e crédito. *Exceto bebidas e sobremesas. 
  
 
  
TENDALL RUDGE RAMOS  
 
Promoção Rodízio de Carnes & Buffet Tendall Grill Rudge Ramos 
R$ 64,90* de 2ª. a 6ª. por pessoa  
R$ 79,90* no sábado, domingo e feriado por pessoa  
 
Promoção não cumulativa com outras promoções da Rede. Promoção Rodízio de Carnes 
Nobres & Buffet Tendall Grill Rudge Ramos (Av. Rudge Ramos, 455 - Rudge Ramos). Todos os 
dias, no Tendall Grill, o cliente terá o direito de participar do Rodízio de Carnes & Buffet, sendo 
de segunda a sexta, por apenas R$ 64,90 (sessenta e quatro reais e noventa centavos) por 
pessoa; e no sábado, domingo e feriado, por apenas R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa 
centavos) por pessoa. O rodízio inclui cortes de carnes variados, buffet de saladas, buffet de 
pratos quentes e guarnições. A promoção será válida somente para o canal Salão. Atenção: O 
consumo dos produtos deve somente ocorrer no local, o valor é individual, sem limitação dos 
produtos participantes. *Crianças até 4 anos não pagam rodízio. *Crianças de 5 a 8 anos 
pagam o valor de meio-rodizio. Verifique disponibilidade dos produtos no restaurante. Preços 
sujeitos à alteração sem prévio aviso. No caso de dúvidas ou para maiores esclarecimentos 
sobre os preços praticados no estabelecimento, consulte o regulamento atualizado publicado 
no site www.tendallgrill.com.br/regulamento. Os produtos podem conter glúten. Consulte a 
tabela nutricional e restaurantes participantes no site tendallgrill.com.br. Imagens meramente 
ilustrativas. Importante: o App Tendall Grill possui preços, promoções e prazos de validade 
exclusivos. É proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, de acordo com a 
lei 13.106/15. BEBA COM MODERAÇÃO. SE FOR DIRIGIR, NÃO BEBA. Aceitamos cartões de 
débito e crédito. *Exceto bebidas e sobremesas. 
 



TENDALL SÃO JUDAS  
 
Promoção Rodízio de Carnes & Buffet Tendall Grill São Judas 
R$ 54,90* de 2ª. a 6ª. por pessoa  
R$ 69,90* no sábado, domingo e feriado por pessoa 
  
Promoção não cumulativa com outras promoções da Rede. Promoção Rodízio de Carnes 
Nobres & Buffet Tendall Grill São Judas (Av. Jabaquara, 2592 - Mirandópolis). Todos os dias, 
no Tendall Grill, o cliente terá o direito de participar do Rodízio de Carnes & Buffet, sendo de 
segunda a sexta, por apenas R$ 54,90 (cinquenta e quatro reais e noventa centavos) por 
pessoa; e no sábado, domingo e feriado, por apenas R$ 69,90 (sessenta e nove reais e noventa 
centavos) por pessoa. O rodízio inclui cortes de carnes variados, buffet de saladas, buffet de 
pratos quentes e guarnições. A promoção será válida somente para o canal Salão. Atenção: O 
consumo dos produtos deve somente ocorrer no local, o valor é individual, sem limitação dos 
produtos participantes. *Crianças até 4 anos não pagam rodízio. *Crianças de 5 a 7 anos 
pagam o valor de meio-rodizio. Verifique a disponibilidade dos produtos no restaurante. 
Preços sujeitos à alteração sem prévio aviso. No caso de dúvidas ou para maiores 
esclarecimentos sobre os preços praticados no estabelecimento, consulte o regulamento 
atualizado publicado no site www.tendallgrill.com.br/regulamento. Os produtos podem conter 
glúten. Consulte a tabela nutricional e restaurantes participantes no site tendallgrill.com.br. 
Imagens meramente ilustrativas. Importante: o App Tendall Grill possui preços, promoções e 
prazos de validade exclusivos. É proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, 
de acordo com a lei 13.106/15. BEBA COM MODERAÇÃO. SE FOR DIRIGIR, NÃO BEBA. 
Aceitamos cartões de débito. *Para cartões de crédito, consulte-nos. *Exceto bebidas e 
sobremesas.  
  
 
TENDALL BELA VISTA  
 
Promoção Rodízio de Carnes & Buffet Tendall Grill BELA VISTA  
R$ 64,90* de 2ª. a 6ª. por pessoa  
R$ 79,90* no sábado, domingo e feriado por pessoa  
 
Promoção não cumulativa com outras promoções da Rede. Promoção Rodízio de Carnes 
Nobres no Tendall Grill Bela Vista (Rua Martinho Prado, 165 - Bela Vista). Todos os dias, no 
Tendall Grill, o cliente terá o direito de participar do Rodízio de Carnes & Buffet, sendo de 
segunda a sexta, por apenas R$ 64,90 (sessenta e quatro reais e noventa centavos) por pessoa; 
e no sábado, domingo e feriado, por apenas R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa 
centavos) por pessoa. O rodízio inclui cortes de carnes variados, buffet de saladas, buffet de 
pratos quentes e guarnições. A promoção será válida somente para o canal Salão. Atenção: O 
consumo dos produtos deve somente ocorrer no local, o valor é individual, sem limitação dos 
produtos participantes. *Crianças até 4 anos não pagam rodízio. *Crianças de 5 a 8 anos 
pagam o valor de meio-rodizio. Verifique a disponibilidade dos produtos no restaurante. 
Preços sujeitos à alteração sem prévio aviso. No caso de dúvidas ou para maiores 
esclarecimentos sobre os preços praticados no estabelecimento, consulte o regulamento 
atualizado publicado no site www.tendallgrill.com.br/regulamento. Os produtos podem conter 
glúten. Consulte a tabela nutricional e restaurantes participantes no site tendallgrill.com.br. 
Imagens meramente ilustrativas. Importante: o App Tendall Grill possui preços, promoções e 
prazos de validade exclusivos. É proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, 
de acordo com a lei 13.106/15. BEBA COM MODERAÇÃO. SE FOR DIRIGIR, NÃO BEBA. 
Aceitamos cartões de débito e crédito (exceto American Express). *Exceto bebidas e 
sobremesas.  


