MENU

ENTRADAS
500

LULA (4 unds)

Croquetes de lulas com arroz em tinta de lula,
maionese de limão e tentáculo frito.| R$ 39,00

512

de bacon. R$ 31,00 (2 unds) R$ 58,00 (4 unds)

532

VIEIRAS GRATINADAS

gratinadas com pão ralado. R$ 42,00 (2 unds)
R$ 84,00 (4 unds)

provolone e pimentão. R$ 28,00 (2 unds)
R$ 56,00 (4 unds)

528

SIRI

Croquetes de siri, batata e queijo gruyere com

SANDUICHE DE OSTRA

Pão negro, com ostras crocantes, maionese
de curry, e batatas fritas. R$ 34,00 (2 unds)
R$ 62,00 (4 unds)

maionese de alho.| R$ 41,00
536

CARPACCIO DE POLVO

Com abacate, chips de alcachofra,
alcaparrones, azeite de limão e alho.| R$ 89,00

PRINCIPAIS
560

tomates com pão da casa. | R$ 59,00

Vieras na brasa com molho branco de limão e

SARDINHAS

Na brasa sobre pão com tomate e queijo

524

MEXILHÃO

Na panela, vinho, manjericão, azeite e

OSTRAS NA BRASA

Com alho, salsinha e manteiga com crocante

520

516

POLVO

Na brasa com nosso chimichurri e batatas ao forno | R$ 121,00
564

ARROZ COM CAMARÃO

Pimentão, ervilha , vagem e caldo finalizado na brasa | R$ 94,00
568

BACALHAU

Na brasa, cozido de tomate, pimentão e azeitona com batata ao creme e espinafre | R$ 130,00

572

ROBALO
Confitado, cuscuz marroquino com molho de abobora defumada. | R$ 81,00
576

ATUM

Na brasa com batata frita provençal e salada
de brotos.
brotos.| R$ 91,80

PEIXE DO DIA NA BRASA | Consulte

Escolha seu acompanhamento (2 opções). | R$ 78,00

596

*creme de espinafre

*cuscus marrroquino

*batata frita provençal

*purê de batata

*salada da estação

*capellini na manteiga

PEIXE DO DIA INTEIRO | Sugerido para duas pessoas Consulte

Escolha seu acompanhamento (2 opções). | R$ 152,00

584

*creme de espinafre

*cuscus marrroquino

*batata frita provençal

*purê de batata

*salada da estação

*capellini na manteiga

VONGOLE

Com massa capellini em seu próprio molho | R$ 69,00
588

LAGOSTA

Na brasa, molho de alcaparra, alho e raviolli de batata baroa. | R$ 162,00
592

CAMARÃO PISTOLA

Na brasa com risoto de alho poro trufado | R$ 116,00
600

SALADA DE ESTAÇÃO

Mix de alfaces, vegetais na brasa com molho a escolha:
*iogurte natural *mel *limão e mostarda | R$ 42,00

NOSSAS CARNES
640

BIFE ANCHO

300g de carne na brasa purê cremoso de batata ou batata frita com molho especial | R$ 88,00

644

BIFE DE CHORIZO

300g de carne na brasa purê cremoso de batata ou batata frita com molho especial | R$ 88,00

SOBREMESAS

Nossas sobremesas são sem gluten e sem açúcar refinado
800

CACAU

Torta de chocolate sem glúten acompanhado de um cremoso de avelã, fudge de cacau e
açucar mascavo e sorvete de tangerina. | R$ 29,00
804

ROSA SELVAGEM

Sopa de vinho rose malbec, panna cotta de iogurte e rosas, biscoito sem glúten e frutas
vermelhas. | R$ 32,00
812

CITRICO

Torta de farinha de arroz, coco crocante, musseline de maracujá e especiarias, geleia de
manjericão com limão e sorvete de abacaxi. | R$ 29,00
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