
MENU DE ALMOÇO

AVES

Frango ao molho shitake R$46
Coxa e sobrecoxa grelhada ao molho de 
cogumelos shitake e creme de leite, acompanha 
arroz branco e salada

Frango ao molho toscano R$43
Coxa e sobrecoxa grelhada e molho à base de 
tomates secos e creme de leite, acompanha arroz 
branco e salada

Frango ao molho romano R$43
Coxa e sobrecoxa grelhada e molho à base 
de tomates frescos, cebolas e ervas frescas, 
acompanha arroz branco e salada

PEIXES E FRUTOS DO MAR

Salmão ao molho de mostarda R$59
Salmão assado e molho à base de mostarda, 
açúcar mascavo, limão, gengibre e ervas frescas. 
Acompanha saladinha e arroz

Moqueca de Tilápia e camarões R$59
Tilápia e camarões ao molho de leite de coco e 
azeite de dendê, tomate, cebolas e pimentão. 
Acompanha arroz branco, salada e farofa.

Bobó de camarão  R$50 
Camarões ao molho à base de leite de coco, 
azeite de dendê e mandioca acompanha arroz 
branco, salada e farofa

OUTROS

Feijoada completa R$48
Feijoada completa com linguiças, carne seca, 
rabo suíno, costelinha suína, bacon e ervas 
frescas, acompanha arroz, farofa, couve e 
torresmo

BOVINOS

Filet ao molho de vinho tinto e cebolinhas R$61
Filet grelhado ao molho de vinho tinto e 
cebolinhas caramelizadas, acompanha arroz 
branco e salada

Filet ao molho de cogumelos R$61
Filet grelhado e molho à base de cogumelos e 
creme de leite, acompanha arroz branco e salada

Filet ao molho mostarda R$61
Filet grelhado e molho à base de mostarda e 
creme de leite, acompanha arroz branco e salada

Parmegiana de filet R$66
Bife de filet empanado, servido com molho de 
tomates e queijo muçarela, acompanha arroz 
branco e salada

Estrogonofe de filet R$66
Estrogonofe de filet mignon, acompanha arroz 
branco e salada

Picadinho de filet mignon R$66
Picadinho de filet mignon e legumes, acompanha 
arroz branco e salada

COMPLEMENTOS

acesse nosso menu 
digital pelo qr code

Batata soutê R$12

Purê de batata 
inglesa R$12

Mix de legumes R$14

Farofa de ovos R$16

Feijão R$12



MENU DE ALMOÇO

Monte sua massa R$ 39
Escolha a massa
Penne, Espaguete ou nhoque

Escolha o molho
Molho de tomates (molho à base de tomates e manjericão)

Molho Alfredo (molho branco com queijo parmesão)

Molho ragu (molho à base de carne bovina, carne suína, tomates e ervas frescas)

Molho de cogumelos (molho à base de cogumelos e creme de leite)

RISOTOS

Risoto de frutos do mar  R$66
Camarão e lula grelhados, molho de tomate, manteiga, parmesão, caldo de legumes, sal c/ pimenta 
do reino, manjericão, salsinha e crisp de alho poró

Risoto de cogumelos  R$ 58
Trio de cogumelos: Paris e shitake assados ao azeite e tomilho e cogumelo seco. Batata doce, caldo 
de legumes, caldo de cogumelo, parmesão, azeite e sal com pimenta do reino e cebolete.

Risoto italiano  R$58
Muçurela de búfala, tomate concassé, tomate seco, rúcula, caldo de legumes, sal c/ pimenta do 
reino, parmesão e manteiga.

Risoto calabrês  R$58
Linguiça calabresa, tomate concassé, molho de tomate, caldo de legumes, sal c/ pimenta do reino, 
parmesão, manteiga e agrião.

MENU INFANTIL

Filet frango(100g) +arroz +feijão + batata  R$28

Filet mingnon(100g) +arroz+feijão +batata  R$39


