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Jamie’s Deli abre as portas no Porto Alegre Airport 

Marca traz proposta de alimentação saudável com o emprego de produtos orgânicos 

 

Alimentação saudável, ambiente familiar e aconchegante permeiam o novo restaurante 

que chega para agregar opções ao mix do Porto Alegre Airport e compor a oferta 

comercial do VOU - Praça Porto Alegre. Jamie’s Deli, rede assinada pelo famoso chef 

inglês Jamie Oliver, inaugura hoje (23/11) sua primeira loja no Rio Grande do Sul e se 

propõe a oferecer um cardápio com produtos orgânicos e procedência rastreável – uma 

das bandeiras do renomado chef. 

 

 

Projeto 3D fachada – Crédito: Estúdio Jacarandá 

 

Localizado na praça de alimentação (piso 3), o restaurante, que traz um novo e diferente 

conceito de alimentação para o aeroporto, fica próximo às áreas de embarque 

doméstico e internacional. Uma grande janela permite que os clientes acompanhem a 

movimentação das aeronaves enquanto se deliciam com entradas, petiscos, 

acompanhamentos, pratos especiais e sobremesas. O ambiente de 282 m² prioriza a 

sustentabilidade e o bem-estar. Com ar jovial, moderno, descontraído e prático foi 

planejado para os bons momentos entre amigos e familiares. Além disso, o espaço 

conta a história do chef Jamie pela busca e propagação dos bons hábitos alimentares. 
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Projeto ambiente interno – Crédito: Estúdio Jacarandá 

 

Os insumos utilizados na elaboração dos alimentos e bebidas são totalmente rastreáveis 

e a equipe do Jamie’s Deli está preparada para orientar os clientes quanto aos 

ingredientes e alergênicos empregados em cada prato. 

 

O local tem capacidade para 50 pessoas. Durante o período de pandemia, haverá a 

redução de assentos para garantir o distanciamento entre os clientes e todas as normas 

de segurança preconizadas pelos órgãos de saúde. 

 

 

Serviço: 

Jamie’s Deli 

Local: Porto Alegre Airport, avenida Severo Dullius, s/n, piso 3. 

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 11h às 19h. 
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