Cardapio

Cardapio
Petiscos
Arancini de cogumelos
e queijo serra da Canastra (4 un.) 22
Bolovinho de codorna e molho picante (4 un.) 24
Polpetas de porco com goiabada
e dedo-de-moça (4 un.) 22
Espetinhos de kafta com coalhada (2 un.) 12
Lulinhas salteadas com alcaparras, tomates,
azeitonas e maionese de páprica 39
Brusquetas jamón com tomate, brie com figo
e mel e abobrinha com queijo feta 29
Brie empanado ao molho de mel de pimenta 28

Sanduíches
Choripan linguiça espanhola fresca com páprica,
mostarda Dijon e vinagrete 27
Costela desfiada com agrião
e cebola caramelizada 25
Pão com Ovo, presunto Parma,
Queijo Ementhal, tomate, alface,
maionese e mostarda Dijon 39
ACRESCENTE
FRITAS
POR + 10

Queijos
e Charcutaria
Burrata de búfala com presunto Parma 69
Queijos artesanais de vaca 49
Queijos artesanais de cabra do Sudeste 49
Charcutaria nacional 29
Mix de antepastos da rotisseria um pouquinho
de tudo (para compartilhar, 3 a 4 pessoas) 65
Taleggio DOP e Salsiccia Vera Napoli Piccante 31
Queijo manchego DOP e jamón serrano 35
Grana Padano nacional curado 12 meses 25

Beliscos

da Rotisseria

Mix de azeitonas 18
Calabresa curada no azeite 15
Pão da Vovó fatiado com...
Linguiça italiana picante e sardela 19
Patê de fígado e cogumelos 29
Jamón e mix de azeitonas 37
Pão & Cia
Tostas com bolinhas de cabra
e iscas de berinjela 25
Pão 5 grãos, manteiga especial
e patê de gorgonzola 19

Entradas
Bacalhau gratinado com queijo da Canastra,
batatas e ovo perfeito 29
Polenta cremosa com cogumelos 19
Sopa do dia 22
Salada Ovo e Uva mix de folhas,
mozarela de búfala e uvas marinadas
no azeite de limão siciliano 26

Hits da Casa
Granito (peito de boi assado por 12 horas),
purê de feijão branco, vinagrete de jiló
e crispy de alho-poró 59
Porchetta assada lentamente e purê
de batata l’Ancienne 59
Steak tartare clássico batido na faca,
servido com fritas e salada 49

Principais
Filet mignon com batatas fritas
rústicas e molho poivre 59
Arroz de pato a cavalo, com vagem, tomate e bacon 55
Spaghettini de lula, tomate concassé
e lascas de jamón serrano 65
Risoto de beterraba com creme azedo 39
Fettuccine com ragu de costela 49
Peixe do dia ao molho de moqueca
e batatinhas salteadas 69

Massas caseiras
(Feitas na casa, todos os dias. Verifique disponibilidade)

Gnocchi com fonduta de parmesão 45
Ravioli de stracciatella e Parma
na manteiga e tomate fresco 45

Língua de boi ao próprio molho,
cogumelos e purê de batata 49

Fins de
Semana
Sábados

Sempre uma surpresa nova do chef
especialmente para você!

Domingos
O melhor Galeto de TV da região para
levar para casa ou comer aqui.

OPÇÕES VEGETARIANAS DA SEMANA: CONSULTE O ATENDENTE

