
 

   

 

 

Cogumelos salteados, cebola caramelizada, 
queijo de cabra, amêndoas e azeite de ervas 

37,00 

Abóbora e beterraba assadas com coalhada 
caseira, rúcula, pecan, molho de balsâmico e 
lascas de parmesão 

32,00 

Lula grelhada à provençal com tomatinhos e pão 
torrado 

75,00 

Palmito de pupunha gratinado com queijo Azul do 
Bosque, compota de alho poró, farofa de pão e 
ervas frescas 

38,00 

Ceviche de peixe branco com leche de tigre de 
coco, coentro, milho e batata doce grelhada 

47,00 

O mesmo Ceviche com adicional de polvo 68,00 

Burrata fresca de búfala com azeitonas 
marinadas, abobrinha grelhada, tomates 
confitados e manjericão 

57,00 

Pan Tomaca: pão assado na grelha com jamon 
serrano, salsa de tomates queimados e ervas 
frescas 

46,00 

Morcilla grelhada com mandioquinha ao murro, 
picles de cebola roxa e ovo frito 

34,00 

 

Agnolotti de rabada com manteiga 
noisette e sálvia 

23,00 

Gnocchi de batata assada com 
jamon serrano, manteiga de limão e 
farofa de pão 

27,00 

Polenta Bramata cremosa com 
burrata, molho pomodoro e 
tapenade  

24,00 

Ovo caipira no forno com alho poró, 
azeitonas pretas, creme fresco, 
parmesão e tomatinho confitado 

16,00 

 



 

Ojo de Bife grelhado com batata, mandioquinha e batata doce à provençal, tomatinhos confitados e chimichurri  107,00 

Milanesa de bife de chorizo na grelha com purê de batata, rúcula, picles de cebola roxa e dijon  88,00 

Galeto marinado em ervas frescas, com humita gratinada e salsa picante de tomate e coentro 61,00 

Paleta de Porco braseada, servida com seu molho, purê de abóbora assada e verdes grelhados 75,00 

Guiso de bacalhau com tomate, batata doce grelhada, tapenade, ervas frescas e farofa de limão 73,00 

Peixe do dia grelhado com sauté de cogumelos, palmito de pupunha, cebola caramelizada e amêndoas 82,00 

Polvo grelhado com salada de grão de bico, chorizo espanhol, tomatinhos, alho poró tostado e ervas frescas  95,00 

Tagliarini com lula e polvo à provençal, molho pomodoro, azeitonas e manjericão  84,00 

Gnocchi de batata assada   
Queijo Azul do Bosque, creme fresco, alho poró, amêndoas e ervas frescas 64,00 
Pesto genovês rústico com farofa de pão 51,00 

Polenta Bramata cremosa com ragu de cogumelos, burrata, azeite de ervas e parmesão 51,00 

Mix de cereias  salteados com legumes, amêndoas, queijo de cabra e limão siciliano (podendo ser vegano) 47,00 
 

Purê de batata assada com cebolinha verde  
Seleção de legumes grelhados com azeite de alho  

Batatas novas com ervas frescas 
Salada de palmito de pupunha com tomate, cebola roxa e manjericão 

  
Qualquer um por 16,00 



 

 

 

 

  
 

Torta cremosa de chocolate belga e bolacha de avelã com 
creme inglês ao rum e laranja defumada 

29,00 

Profiteroles com sorvete de doce de leite e molho de chocolate 32,00 

Panna Cotta de limão com calda de maracujá, manga fresca,  
laranja e crocante de coco  

28,00 

Tiramissù clássico 29,00 

Fruta do dia grelhada com untuoso creme de cumaru e 
mascarpone e biscoito de amêndoas 

25,00 

Prato de queijos brasileiros laranja caramelizada e 
torradinhas 

53,00 

Meia porção do prato de queijos brasileiros 31,00 
 

*Consulte-nos sobre os vinhos de sobremesa disponíveis.  

 

Água na jarra (com ou sem gás)  4,50 

Água mineral prata 6,00 

Água mineral Perrier 12,00 

Refrigerante  8,00 

Suco Natural 
(Laranja, limão, maracujá e abacaxi) 

9,50 

Suco de Tangerina (Verificar disponibilidade) 12,00 
 
Expresso Tônica  13,00 

Soda Italiana de Maracujá Fresco 13,00 

Chá da Casa gelado 13,00 

Café Expresso 6,00 
 

Session Citra (Wäls – MG)18,00 

Bohemian Pilsner (Wäls – MG) 18,00 

Praya Witbier (Praya – RJ) 16,00 

Heineken R$15,00 

 



 

De segunda a sexta I Escolha entre os itens individualmente OU o menu completo I Consulte-nos sobre a fruta/sobremesa do dia por 16,00 
Nosso couvert: pão da casa, berinjela defumada e bom azeite extra virgem, por R$4,00 o prato 
 

Dentro do menu completo ou individualmente por 14,00 

Salada de folhas, legumes e ervas frescas com molho de limão e flat bread   

Grão de bico com tomate e alho poró, abobrinha grelhada, ricota de búfala, azeitonas e flat bread   
   

Escolha um acompanhamento.  
PRATO 

 
MENU 

Bife de chorizo grelhado com chimichurri 76,00 90,00 

Peixe do dia grelhado com tapenade 59,00 73,00 

Paleta de Porco braseada e servida com o seu molho 55,00 69,00 

Galeto marinado em ervas frescas, grelhado com cebolas caramelizadas 45,00 59,00 

Gnocchi de batatas assadas com ragu de linguiça, berinjela e manjericão 53,00 67,00 

Mix de cereais salteados com legumes, amêndoas, parmesão e limão siciliano 43,00 57,00 

    

Dentro do menu completo ou individualmente por 16,00

Batatas novas com ervas frescas   

Purê de abóbora assada com couve grelhada   

Seleção de legumes grelhados com azeite de alho   

Salada de palmito de pupunha com tomate, cebola roxa e manjericão    

Pão de alho com parmesão e tomilho   
   

13,00 cada um 

Chá da Casa Gelado I Expresso Tônica I Soda Italiana de Maracujá Fresco 


