MENU COMPLETO
R$ 146,00 - POR PESSOA
ENTRADA
Casquinha de cogumelos frescos gratinados
PRINCIPAL
Camarão rosa grelhado ao molho de limão siciliano
com risoto de bisque ao açafrão
+ SOBREMESA À ESCOLHER INCLUSA

MENU DEGUSTAÇÃO
R$216,00 - POR PESSOA
Esta é a opção perfeita para quem quer experimentar as
receitas mais especiais do nosso cardápio.
São diversas etapas, com os pratos escolhidos na hora
pelo Chef Tonhão e servidos em pequenas porções.
Peça e conheça o que há de melhor em nosso menu.
VERIFIQUE A DISPONIBILIDADE.

NOSSOS INGREDIENTES
Para nossos pescados, damos preferência para
produtos frescos e locais, privilegiando a pesca caiçara
Trabalhamos com carnes Wessel, certiﬁcadas e
escolhidas a dedo

Entradas

Especiais do Chef

Sugestões do chef

CARPACCIO A LA ROMANA - $42

carpaccio ao molho de mostarda e alcaparras, com folhas de rúcula e torradas de pão italiano
CASQUINHA DE CAMARÃO - $32
creme de camarão gratinado, em uma cestinha de massa ﬁlo crocante
CASQUINHA DE SIRI - $32
creme de carne de siri gratinado, em uma cestinha de massa ﬁlo crocante
CASQUINHA DE COGUMELOS - $32
mix de cogumelos frescos gratinado, em uma cestinha de massa ﬁlo crocante
BRUSCHETAS POMODORO - $32
cubinhos de tomate fresco ao pesto sobre pão italiano gratinado com pasta de alho
MIX DE ANTEPASTOS - $42
seleção de pastas do chef acompanhadas de pão de campanha de parmesão
CEVICHE - $56
preparado com peixe branco local acompanhado de creme azedo e crispy de batata doce
VINAGRETE DE FRUTOS DO MAR - $46
mix de lula, mariscos e camarão ao vinagrete cítrico, com pão de campanha de parmesão
SALADA CAPRESE - $42
mix de folhas, tomate cereja, tomate, queijo branco e pesto de rúcula
SALADA DO CHEF - $42
mix de folhas, tomate cereja, frango, manga, bacon, molho gorgonzola e vinagrete de mostarda
SALADA CEASAR - $42
mix de folhas, tomate cereja, gorgonzola em cubos, croutons, molho gorgonzola

PAELLA CATALÃ PARA DUAS PESSOAS - $298

camarões rosa e 7 barbas, marisco com concha e sem concha, lula e peixe
PLATEAU DE FRUTOS DO MAR PARA DUAS PESSOAS - $298
peixe local, lula caiçara, camarões rosa, mexilhão inteiro fresco servidos em um recheaud fumegante
com batatinhas no alecrim, brócolis e tomates cereja assados em azeite de ervas
CAMARÃO ROSA AO MOLHO DE LIMÃO SICILIANO - $119
com leque de manga, gratin de legumes e crispy de mandioquinha

ARROZ CALDOSO DE PESCADA CAMBUCU - $72

arroz, pescada cambucu, ervilha torta, azeitonas pretas e molho de tomates mediterrâneo

CAMARÕES ROSA GRELHADOS AO CREME DE BRIE - $129
acompanha risoto de pêra

LULA RECHEADA DE CAMARÃO - $86

com purê de batatas e molho de tomates mediterrâneo

MEDALHÃO DE MIGNON GRELHADO COM CROSTA DE GORGONZOLA - $96
com gratin de legumes e cebola caramelizada

BIFE DE ANCHO GRELHADO COM PURÊ DE BANANA DA TERRA - $92
acompanha farofa crocante, crispy de couve e pesto de rúcula

Principais

CAMARÕES ROSA GRELHADOS COM RISOTO DE BISQUE AO AÇAFRÃO - $119
CAMARÃO À PASTORELA - $129

camarões rosa cobertos com catupiry empanados em farinha panko, acompanhados de
arroz california e palmitos salteados
BOBÓ DE CAMARÃO - $119
acompanha arroz e farofa de dendê
FILÉ DE PEIXE LOCAL COM MANTEIGA DE ERVAS - $88
acompanha legumes cremosos, farofa de dendê e pesto de rúcula
FILÉ DE PEIXE LOCAL EM CROSTA DE CAMARÃO - $88
acompanhado de batatas coquetel ao forno com alecrim e creme de espinafre
MOQUECA DE PEIXE LOCAL - $72
acompanha arroz e farofa de dendê
FETTUCCINE AO FRUTOS DO MAR - $76
LAMBE LAMBE COM ARROZ - $86
mariscos inteiros frescos salteados em vinho branco, tomates, alho e salsinha
ESPAGUETE AO VONGOLE - $68
vongole inteiro fresco com espaguete ao vinho branco, molho de tomate, alho e salsinha
MEDALHÃO DE MIGNON AO POIVRE VERT - $92
acompanha purê de batata
MEDALHÃO DE MIGNON COM QUEIJO CREMOSO GRATINADO - $96
com molho de funghi porcini e crispy de mandioquinha
CUBOS DE MIGNON AO DEMIGLACE E FETTUCCINE - $78
RISOTO DE COGUMELOS FRESCOS COM TOFU E ACELGA - $68
NHOQUE DE BATATA FEITO NA CASA - $56
molho de tomates siciliano / gorgonzola suave / bolonhesa

Veganos

MIX DE COGUMELOS E TOFU DEFUMADO - $68

salteados em vinho branco com alho poró e acelga

BOBÓ VEGANO DE PALMITO E ALHO PORÓ - $58
acompanha arooz e farofa de dendê

FETTUCCINE AO PESTO VEGANO - $52
com tomate cereja conﬁtado e pistache

MOQUECA DE BANANA DA TERRA - $58
acompanha arroz e farofa de dendê

Sobremesas

CRÈME BRÛLÉE AO LICOR CÍTRICO COINTREAU - $25
DUO POT AU CHOCOLAT E GELADO DE LIMÃO SICILIANO - $25
AMBROSIA COM CREME AZEDO - $21
PUDIM DE LEITE DE COCO COM CALDA DE MARACUJÁ - $15
FOLHADO DE MAÇÃ COM CHANTILLY E SORVETE DE CREME - $25

Refrigerantes e Águas

ÁGUA - $6

com gás / sem gás

REFRIGERANTES - $8

coca-cola / coca-cola zero / guaraná / guaraná zero / fanta / H20
TÔNICA ANTÁRTICA / SCHWEPPES CITRUS - $9

Sucos

SUCO NATURAL - $12

limão / maracujá /abacaxi / melancia / abacaxi com hortelã

SUCO EM POLPA - $12

cajá / cacau / graviola / cupuaçú

Soda Italiana

JABUTICABA - $18
PINK LEMONADE - $18
LARANJA RUBI - $18
MAÇÃ VERDE - $18
BLUEBERRY - $18
MARACUJÁ VERMELHO - $18

Cervejas

LONG NECK - HEINEKEN / CORONA - $14
LONG NECK - BUDWEISER / ORIGINAL - $12
DONA BICA PILSEN ARTESANAL LOCAL 500ML - $32
DONA BICA LAGER CAPIM SANTO E GENGIBRE 500ML - $32
DONA BICA IPA RAPADURA 500ML - $34
DONA BICA DOUBLE SOUR AMORA 500ML - $38
COLORADO LAGER RIBEIRÃO 600ML - $26
COLORADO HONNEY ALE APPIA 600ML - $32
COLORADO IPA INDICA 600ML - $38

Cafeteria

NESPRESSO - $7
NESPRESSO DESCAFEINADO - $7
NESPRESSO BAUNILHA COM LEITE - $9
CAPUCCINO - $10
CHÁ TWINNINGS - $7
CHANTILLY - $2

Caipiras

SABORES

Caipirinhas, Caipiroskas, Saquerinhas

limão taiti / limão siciliano / lima da pérsia / maracujá / abacaxi / abacaxi com hortelã
tangerina / jabuticaba / cajú / morango / abacaxi com gengibre
Velho Barreiro - $21 Sagatiba - $24 Espírito de Minas - $32
Smirnoff - $28 Absolut - $34 Saquê Azuma Soft - $26

Drinks da casa

SPICY ISLAND - Smirnoff - $28 Absolut - $34

Experimente os drinks criados pela
nossa equipe para deixar sua refeição
mais especial

vodka, suco de limão siciliano, suco de tangerina, xarope de pimenta, pimenta rosa
BRAZUCA BERRY PUNCH - Smirnoff - $28 Absolut - $34
vodka, jabuticabas, xarope de jabuticaba, aquamix
CAIPIRINHA CAIÇARA - Velho Barreiro - $26 Sagatiba - $30 Espírito de Minas - $38
cachaça, limão, maracujá, xarope de rapadura, xarope de gengibre
CAJU BROTHER - Velho Barreiro - $26 Sagatiba - $30 Espírito de Minas - $38
cachaça, caju, mel de laranjeira, limão
STRAWBERRY’N PEPPER - Velho Barreiro - $26 Sagatiba - $30 Espírito de Minas - $38
cachaça, morangos, xarope de blueberry, pimenta dedo de moça
PIÑA DESCOLADA - Rum Malibu - $28
rum malibu, abacaxi e coco
GIN TROPICAL - Gordon’s - $40 Bombay/Tanqueray - $48
gin, red bull tropical, maracujá, tangerina

Drinks clássicos

MOJITO - $28

Porque os clássicos nunca morrem

rum prata, suco de limão, xarope de açucar, hortelã, aquamix
APEROL SPRITZ - $32
aperol, espumante, rodelas de laranja, aquamix
MARGARITA - $36
tequila, cointreau, limão, sal
NEGRONI - Gordon’s - $30 Bombay/Tanqueray - $36
gin, campari, martini rosso, casca de laranja
DRY MARTINI - Gordon’s - $32 Bombay/Tanqueray - $38
gin, vermute noillyprat, azeitona

Gin Tônicas

GIN CLÁSSICO - Gordon’s - $30 Bombay/Tanqueray - $36

A mistura do sabor marcante do gin
com a refrescância da tônica

gin, tônica, limão siciliano, alecrim, zimbro
HERBY FIZZ - Gordon’s - $32 Bombay/Tanqueray - $38
gin, vermute, xarope de erva cidreira, suco de limão siciliano, alecrim tostado, aquamix

GIN TEA TONIC - Gordon’s - $30 Bombay/Tanqueray - $36
gin, tônica, chá frutas vermelhas twinnings, xarope de blueberry, hibisco
GIN MANDARIN - Gordon’s - $32 Bombay/Tanqueray - $38
gin, tônica, tangerina, mel e manjericão

Vinho Branco

NIEVES ANDINAS - CHARDONNAY (Mendoza, Argentina) - $88

leve, refrescante, acidez delicada com notas de frutas cítricas e frutas tropicais frescas
harmonização: saladas, peixes e frutos do mar

MORGADIO DA ANDORINHA DOC - TRAJADURA E LOUREIRO (Vinho Verde, Portugal) - $98
cor amarelo esverdeado, com aroma floral e cítrico, paladar jovem, refrescante com leve dulçor
harmonização: peixes e frutos do mar
LOS RISCOS RESERVA- SAUVIGNON BLANC (Vale do Curicó, Chile) - $116
frescor com nuances herbáceas e sabor de maracujá com dulçor sutil e acidez na medida
harmonização: queijos, saladas, vegetarianos/veganos, peixes e frutos do mar
ROCENO - GRILLO (Sicília, Itália) - $126
aromas de frutas cítricas, maçã, pêra e amendoas. Paladar refrescante com toques adocicados
harmonização: peixes, frutos do mar e sobremesas
PIZZATO D.O. - CHARDONNAY (Vale dos Vinhedos, Brasil) - $138
brilhante, coloração palha, aromas intensos e elegantes. Notas cítricas, frutas brancas e mineral.
harmonização: saladas, massas leves, aves, peixes e frutos do mar
LA PROMESSA - PINOT GRIGIO (Veneza, Itália) - $158
expressivo, de acidez moderada. Notas florais com raspas de limão, melão e amendoas
harmonização: peixes, frutos do mar, saladas e queijos leves
TORII - SAUVIGNON BLANC (São Joaquim, Brasil) - $168
amarelo esverdeado com aromas de frutas tropicais. Na boca, elegante com acidez marcante
harmonização: peixes, frutos do mar, saladas e queijos leves

Vinho Rose

ENCOSTAS DO BAIRRO - CASTELÃO E TINTA RORIZ (Tejo, Portugal) - $84

harmonização: saladas, massas, peixes, mariscos e carnes brancas

ORIGENS - TOURIGA NACIONAL E ARAGONÊS (Alentejo, Portugal) - $110
delicado com corpo médio. Com aromas de frutas tropicais maduras, acidez leve e toque cítrico
harmonização: queijos, massas e peixes
FAUSTO - MERLOT (Serra Gaúcha, Brasil) - $115
cor rosado clara, aromas de frutas vermelhas. Vivaz, com ótimo frescor e juventude
harmonização: entradas, aves, massas, peixes e frutos do mar
LAS CAMPANAS - GARNACHA (Navarra, Espanha) - $143
rosa brilhante com reflexos violeta. Frutado e fresco com notas de morango e framboesa.
harmonização: antepastos, frutos do mar, queijos leves e saladas

Espumantes

PLEXUS DEMISEC - CASTELÃO E TINTA RORIZ (Tejo, Portugal) - $82
frisante meio seco, de cor rosada, aromas de frutas vermelhas e de sabor refrescante e único
harmonização: frutos do mar e gratinados
FAUSTO BRUT - CHARDONNAY (Serra Gaúcha, Brasil) - $132
perlage ﬁno e constante. Aromas destacando flores brancas, frutas cítricas maduras e amendoas
GARIBALDI PROSECCO BRUT - $118
leve e delicado com refrescancia agradável e persistente. Aromas com notas de pera e marmelo
harmonização: antepastos, queijos, peixes e frutos do mar

Vinho Tinto

LOS RISCOS RESERVA - CABERNET SAUVIGNON (Vale do Curicó, Chile) - $116
vinho de corpo médio, notas de ameixa preta e morango maduro
harmonização: carnes e massas

DOMINANT - GRANACHE E SYRAH (Langedoc-Roussilon, França) - $128
aromas de frutas vermelhas frescas e especiarias de paladar leve, fresco e frutado.
harmonização: aperitivos, queijos, peixes e camarões
PUGLIA I.G.P. - PRIMITIVO DI PUGLIA (Salento, Italia) - $145
cor vermelho rubi, aromas de frutas vermelhas maduras, taninos maduros e sedosos.
harmonização: massas, carnes e queijos curados
FINCA MANZANOS D.O.C. - TEMPRANILLO (Rioja, Espanha) - 162
cor vermelho rubi, aroma de frutas vermelhas com um toque de especiarias e corpo médio
harmonização: frutos do mar, carne suína, aves, embutidos, massas leves.
ESPINO - PINOT NOIR (Casablanca, Chile) - $188
de cor rubi e aromas de cereja e morango, com notas minerais e ligeiramente picante.
harmonização: pratos leves e delicados como peixes e funghi porcini

Taças

VINHO TINTO - $25
VINHO ROSÉ - $25
VINHO BRANCO - $25
ESPUMANTE BRUT - GARIBALDI (Brasil) - $25

riesling itálico e trebbiano
FRISANTE ROSE - PLEXUS (Portugal) - $25
castelão e tinta roriz

