bar e cucina

PETISCOS DO NOSSO BAR

.

CHICKEN COMBO PARADISO
(1,2 kg de Asinha e coxinha da Asa de frango e 800 gramas de batatas fritas. Acompanha ketchup, molho
barbecue, maionese da casa e mostarda e mel)

R$ 59,90

COXINHA DA CHEF
(uma coxinha diferente e com muito recheio)

R$ 30,00

DADINHOS DE TAPIOCA
(acompanhado de geleia de pimenta vermelha)

R$ 32,90

BATATA FRITA DA CASA

R$ 19,90

BATATA FRITA COM BACON E CHEDDAR

R$ 30,90

MIGNON APERITIVO AOS 4 QUEIJOS
(filet mignon à milanesa coberto com molho 4 queijos)

R$ 42,90

PANINI DE BRIE E MANGA
(massa de pizza, queijo brie, manga e geleia de pimenta)

R$ 42,90

SALADAS
DA CASA
Mix de folhas, tomate cereja, beterraba ralada, cenoura ralada e palmito

R$ 18,00

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

R$ 26,00
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PRATOS
BIFE DE CHORIZO ANGUS
Bife de Chorizo Angus de 200 gramas.
Acompanhado de batata frita da casa, farofa crocante e vinagrete

R$ 38,00

BAIÃO DE DOIS + CARNE SECA COM CEBOLA ROXA + PURÊ DE ABÓBORA + COUVE
(Arroz, feijão fradinho, linguiça, bacon e queijo coalho mais acompanhamentos )

R$ 36,00

MIGNON AO FUNGHI
(Acompanhado de talharim na manteiga)

R$ 44,00

MEDALHÃO DE MIGNON AO MOLHO DE ERVAS COM ARROZ À PIAMONTESE
(Arroz cremoso com creme de leite, cogumelos e presunto cru)

R$ 44,00

MIGNON À PARMEGIANA
(Acompanhada de arroz branco e batata frita da casa)

R$ 42,00

MOQUECA VEGANA DE BANANA DA TERRA E COGUMELOS
(Preparada com leite de coco, azeite de dendê, pimentões, cebola, cogumelo paris e shitake.
Acompanha arroz branco e farofa crocante)

R$ 34,00

MOQUECA DE PEIXE
(Preparada com filet de Saint Peter. Acompanha arroz branco e farofa crocante)

R$ 34,00

SALMÃO GRELHADO
(Acompanhado de arroz cremoso de limão, preparado com creme de leite fresco e parmesão)

R$ 40,00

FRANGO A PARMEGIANA
(Acompanha arroz branco e fritas)

R$ 32,00

LAZANHA BOLONHESA CLÁSSICA
(Massa fresca feita por nós, molho bechamel, molho bolonhesa e parmesão)

R$ 32,00

RAVIOLI DA CASA
(Recheio de tomate seco, queijo brie e nozes ao molho bechamel com manga)

R$ 34,00

RAVIOLI DE ABÓBORA AO MOLHO DE TOMATE SECO
(Massa fresca feita por nós, recheio de abóbora japonesa e molho de tomate seco
com creme de leite fresco)

R$ 32,00
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SANDUICHES E BURGERS
BURGER SALADA
(Hambúrguer Angus de Fraldinha de 200 gramas, alface, tomate,
queijo prato e maionese artesanal da casa)

R$ 28,00

BLUE CHEESE BURGER
(Hamburguer Angus de Fraldinha de 200 gramas, gorgonzola, cebola caramelizada
e rúcula. Acompanha maionese artesanal da casa)

R$ 28,00

BURGER BARBECUE
(Hambúrguer Angus de Fraldinha de 200 gramas, queijo prato, cebola grelhada, bacon
e molho barbecue. Acompanha maionese artesanal da casa)

R$ 28,00

CHEDDAR BURGER
(Hambúrguer Angus de Fraldinha de 200 gramas, cebola caramelizada,
bacon e cheddar. Acompanha maionese artesanal da casa)

R$ 28,00

SANDUICHE MILANESA DE FRANGO
(Pão de hambúrguer, frango à milanesa, maionese artesanal da casa, rúcula e picles de pepino)

R$ 18,00

TOSTEX MISTO QUENTE
Feito em pão brioche de fabricação própria, com presunto e mussarela

R$ 13,00

TOSTEX CAPRESE
Feito em pão brioche de fabricação própria, com mussarela de búfala, tomate cereja e manjericão.
Acompanhado de molho pesto.

R$ 16,00

TOSTEX SALAME
Feito em pão brioche de fabricação própria, com salame italiano e mussarela)

R$ 14,00
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Contato
(11) 3251-1234 | (11) 3289-1234 | (11) 3251-1234
(11) 3289-1234
facebook.com/ParadisoBarCucina
@paradisobarcucina

Endereço
Rua: Apeninos, 747 - Paraíso, São Paulo

