ENTRADAS
Coxinha da Chef – “Estrela da casa”

3 unidades

14,00

(uma coxinha diferente com muito recheio)

Dadinhos de Tapioca com queijo coalho e geléia de pimenta

32,90

PRINCIPAIS
- Baião de Dois + Carne seca com cebola roxa + Purê de abóbora + Couve

36,00

- Crepe de Shitake e cogumelo Paris + Salada

28,00

(salada com mix de folhas, tomate cereja e nozes)

(salada com mix de folhas, tomate cereja, cenoura, beterraba e cebola roxa)

- Moqueca Vegana de banana da terra e cogumelos

34,00

(acompanhada de arroz branco e farofa crocante)

- Moqueca de peixe

34,00

- Frango à parmegiana

30,00

(feita com Filé de Saint Peter, acompanhada de arroz branco e farofa de banana da terra)

(acompanhada de arroz branco e farofa da casa)

- Mignon ao funghi

44,00

(acompanhada de talharim na manteiga)

- Medalhão de mignon ao molho de ervas com arroz a piamontese

44,00

(arroz cremoso com creme de leite, cogumelos e presunto cru)

- Mignon à parmegiana

42,00

(acompanhada de arroz branco e farofa da casa)

- Lazanha bolonhesa clássica

30,00

(massa feita por nós, molho bechamel, molho bolonhesa e parmesão)

- Ravioli de Abóbora ao Molho de Tomate Seco

30,00

PRATO EXECUTIVO

Frango grelhado ou milanesa

R$ 28,00

Bife de Chorizo Angus (200 gramas)

R$ 35,00

Bife de Chorizo Angus (120 gramas)

R$ 28,00

Saint Piter grelhado ou milanesa

R$ 30,00

ESCOLHA 2 GUARNIÇÕES PARA ACOMPANHAR.....
- Arroz branco e feijão
- Salada da Maionese feita por nós. Com batata, cenoura e pickles de pepino
- Salada de folhas, cenoura, beterraba, tomate cereja e cebola
- Batata frita da casa
- Farofa crocante e vinagrete
R$ 5,00 cada guarnição extra

SALADAS
Da casa

R$ 18,00

Mix de folhas, tomate cereja, beterraba ralada, cenoura ralada e palmito

Mediterranea

R$ 26,00

Mix de folhas, pepino, mussarela de búfala, tomate cereja, cebola roxa e azeitonas pretas

SANDUICHES

Pão Brioche na chapa com manteiga

R$ 6,00

fatia de pão brioche feito por nós !
TOSTEX
Feito em pão brioche de fabricação própria

Tostex Misto Quente

R$ 12,00

presunto e mussarela

Tostex Caprese

R$ 15,00

mussarela de búfala, tomate cereja e manjericão. Acompanhado de molho pesto

Tostex Salame

R$ 13,00

(salame italiano, mussarela e tomate cereja )

Sanduiche Milanesa de frango

R$ 18,00

(pão de hambúrguer, frango a milanesa, maionese artesanal da casa, rúcula e pickles de
pepino)

Mignon com queijo

R$ 26,00

(pão italiano na chapa, mignon grelhado, mussarela, tomate e bacon. Acompanha maionese
artesanal da casa.

