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Entradas

Porções

D U O



ENTRADAS

PORÇÕES

Burrata com tomate con�t e pesto
Acompanha Torradas

R$ 37

Polentinha grelhada ao pomodoro e manjericão
Polenta grelhada, coberta com molho podomoro e  
folhas de manjericão fresco | 4 unidades

R$ 24

Bruschetta tradicional

Camadas de berinjela ao molho pomodoro e pesto com 
parmesão | 3 unidades

R$ 24

Bruschetta mix de cogumelos
Fatias de pão italiano com shimeji, shitake e cogumelos paris ao 
creme de leite | 4 unidades

R$ 29

Bruschetta de brie com parma e geléia de fruta
Fatias de pão italiano com queijo brie, presunto parma e 
geléia de fruta | 4 unidades

R$ 35

Mix de Bruschettas | 6 unidades 
Duas tradicionais, duas mix de cogumelos, duas brie 
com parma e geléia de frutas  

R$ 45

Mini cones de �lé mignon com requeijão
Cones crocantes recheados com raguzinho de �lé com 
requeijão | 8 unidades

R$ 30

Mini cones de camarão com requeijão
Cones crocantes recheados com camarão e requeijão | 8 unidades 

R$ 34

Camarões à Gaia
Camarões grelhados puxados no azeite, alho, ervas e 
limão siciliano | acompanha pães

R$ 49

Polenta rústica com ragu de linguiça
 Ragu de linguiça puxado no azeite com erva doce e espinafre 
coberto por polenta rústica e parmesão 

R$ 34

Torre de melanzane

R$ 25
Fatias de pão italiano com tomatinhos, manjericão 
e parmesão | 4 unidades

Bruschetta de camarão com cream cheese R$ 39
Fatias de pão italiano com cream cheese e camarões | 4 unidades

Mix de Iscas à milanesa ao creme aioli  R$ 42

Pasteizinhos de Carne ou Queijo  
8 unidades

R$ 24

Pasteizinhos de Camarão com requeijão  
6 unidades

R$ 29

Bolinho de mandioca com carne seca 
8 unidades

R$ 25

Bolinho de bacalhau 
6 unidades

R$ 29

Iscas de tilápia à dorê  R$ 32

Tirinhas de Filé ao molho de mostarda dijon  
Acompanha pães

R$ 39

Torresminho com goiabada picante  R$ 28

Batatas Rústicas com alecrim e alho R$ 26



Saladas

Carnes
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Bocaditos Gratinados



SALADAS

Mista  
(Mix de folhas, tomatinho cereja, palmitos, cebola roxa, 
palitinhos de cenoura e azeitonas azapa)

p/ compartilhar R$ 27
 individual R$ 19 

Caprese 
(Rúcula, tomatinho cereja, muçarela de búfala e 
folhas de manjericão fresco)

p/ compartilhar R$ 27
 individual R$ 19 

Firenze  
(Mix de folhas, pêra, gorgonzola e nozes)

p/ compartilhar R$ 27
 individual R$ 19 

Escalope de mignon ao molho de vinho reduzido  
(Acompanha Risoto de queijo)

p/ compartilhar R$ 94
 individual R$ 58 

Medalhão de mignon na crosta de três pimentas  
(Acompanha talharim ao molho de creme de leite trufado 
e cogumelos paris)

p/ compartilhar R$ 98
 individual R$ 62 

Filé mignon à parmegiana 
(Acompanha arroz branco e batatas fritas)

p/ compartilhar R$ 86
 

Polpetone Recheado ao Pomodoro  
(Acompanha talharim no próprio molho)

p/ compartilhar R$ 86
 

Bife do Vazio (Fraldinha Angus)
(Acompanha batatas ao murro e relish de tomate)

p/ compartilhar R$ 92
 

Carré de Cordeiro 
(Acompanha purê de mandioquinha e legumes assados)

p/ compartilhar R$ 120
 individual R$ 65

Bife de Ancho  
(Acompanha Arroz biro biro e batata recheada com requeijão)

p/ compartilhar R$ 59
 

CARNES 
VERMELHAS

BOCADITOS 
GRATINADOS

Filé mignon ao creme de leite trufado                                                R$ 37
(Tiras de mignon ao creme de leite trufado, gratinado. Acompanha pães)

Ragu de Cordeiro                                                                                            R$ 35
(Raguzinho de cordeiro com purê de mandioquinha gratinado)

Mix de cogumelos ao queijo emmental                                             R$ 32
(Shimeji, shitake e cogumelos paris ao creme de queijo 

emmental gratinado. Acompanha pães)

Macarrão Pizza                                                                                                R$ 25
(Espiral com presunto, muçarela, tomate, azeitona e orégano 

ao creme de maionese gratinado)

Gratinado de Siri                                                                                          R$  27



Aves
Massas

D U O

Peixes

Kids



MASSAS

Macarrão à bolonhesa                                                                                R$ 19

Tiras de Mignon                                                                                              R$ 24
(acompanha arroz branco e batata smiles ou macarrão 
(ao sugo/branco))

Tiras de Frango                                                                                               R$ 19
(acompanha arroz branco e batata smiles ou macarrão
 (ao sugo/branco))

KIDS

Ravioli de queijo 
(Ao molho de funghi e creme de leite trufado)

p/ compartilhar R$ 84
 individual R$ 54

Talharim ao molho san giovanni  
(tiras de mignon ao molho mesclado)

p/ compartilhar R$ 84
 individual R$ 54

Lasanha à bolonhesa 
(Com presunto e muçarela ao molho bolonhesa)

 individual R$ 49

Mini penne ao molho amore mio 
(molho a base de creme de leite fresco, tomatinho cereja, 
aspargos frescos, curry e raspas de limão siciliano, 
com camarões grelhados)

p/ compartilhar R$ 89
 individual R$ 56

AVES

PEIXES

PEIXES
Congrio Rosa à belle meuniere 
(Molho a base de alcaparras, champignon e camarões. 
Acompanha arroz branco e batatas sauté)

p/ compartilhar R$ 89
 individual R$ 58 

Salmão à costa sul 
(Salmão em crosta de gergelim e molho de balsamico reduzido. 
Acompanha risoto milanês)

 individual R$ 58 

Bacalhau à Rio Douro 
(Lombo de bacalhau com purê de batatas gratinados. 
Acompanha arroz branco)

p/ compartilhar R$ 89
 i

Camarão à Nova Delhi 
(Cama de batatas douradas com camarão ao 
creme de leite fresco e curry. Acompanha arroz branco)

p/ compartilhar R$ 109
 i

Frango à primo canto 
(Frango desossado assado com ervas aromaticas. 
Acompanha purê de batata e relish de tomate)

p/ compartilhar R$ 64
 individual R$ 38 

Frango à caprese 
(Peito de frango marinado e recheado com muçarela de búfala, 
tomate e manjericão. Acompanha talharim na manteiga de sálvia)

p/ compartilhar R$ 74
 



Bebidas

Sobremesas
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Acompanhamentos extras



BEBIDAS

Água com e sem gás                                                                                    R$ 4

Refrigerante                                                                                                    R$ 6

H2O                                                                                                                      R$ 6

Suco integral de uva | 300 ml                                                                  R$7

Sucos naturais | copo 450ml                                                                   R$ 9
(abacaxi, abacaxi com hortelã, laranja, limão, melancia e maracujá)

Sucos especiais | copo 450ml                                                              R$ 12
(Frutas vermelhas e laranja com morango)

Cerveja Long Neck                                                                                        R$8

Chopp Antartica 300ml                                                                              R$8

Chopp Colorado Appia 300ml                                                            R$ 10

Café expresso                                                                                                 R$ 4

ACOMPANHAMENTOS 
EXTRAS

SOBREMESAS

Arroz branco                                                                                                        

Arroz biro biro 

Arroz com amêndoas                                                                                    

Purê de batatas                                                                                               

Purê de mandioquinha                                                                               

Legumes assados                                                                                          

Batata rustica                                                                                                  

Batata assada recheada com requeijão                                             

R$ 9

R$ 12

R$ 14

R$ 12

R$ 14

R$ 18

R$ 12

R$ 16

Petit Gateau com sorvete de creme 

Creme de Papaia com licor de cassis 

Sorvete de queijo com goiabada quente

Mini pudim de leite condensado 

Cheese cake de frutas vermelhas

Fatia de abacaxi com raspas de limão  

R$ 15

R$ 15

R$ 15

R$ 15

R$ 18

R$ 12



Doses

Drinks

D U O



DRINKS

Caipirinha                                                                                                       R$15
(Limão, maracujá, morango, kiwi e abacaxi)

Caipiroska                                                                                                       R$17
(Limão, maracujá, morango, kiwi e abacaxi)

Caipiroska Absolut                                                                                    R$ 21
(Limão, maracujá, morango, kiwi e abacaxi)

Aperol Spritz                                                                                                 R$23
(Aperol + espumante + água com gas + fatia de laranja)

Gin com especiarias                                                                                 R$ 25
(Gin + água tônica + limão siciliano + canela em pau 
+ zimbro + hibisco + anis estrelado)

Gin Tropical                                                                                                   R$ 27
(Gin + Red Bull Tropical + fatia de laranja e limão siciliano
+ zimbro + anis estrelado)

Gin Açaí                                                                                                           R$ 27
(Gin + Red Bull açaí + morangos + zimbro)

Morangin                                                                                                       R$ 25
(Gin + água tônica + morangos macerados com açúcar)

Fresh Gin                                                                                                        R$ 25
(Gin + água tônica + Kiwi e hortelã macerados com açúcar)

DOSES

Cachaça Especial                                                                                        R$ 12

Whisky 8 anos                                                                                              R$ 18

Whisky 12 anos                                                                                           R$ 24

Campari                                                                                                           R$ 12
(com fatia de laranja)

Amarula                                                                                                          R$ 14

Steinhaeger                                                                                                  R$ 12

Absolut                                                                                                            R$ 14

**cortesia de 1 cesta de pães por mesa (extra R$9,00)
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