Entradas
Anti Pasto da Casa - 32
(Pão Italiano, mussarela de búfala com tomates, linguiça seca, molho de cebola,
berinjela caponata,patê de cenoura e manteiga)

Batata Souflê - 28
(porção para 2 pessoas - acompanha ketchup Heinz)

Ceviche de Salmão - 38
(Salmão cortado em cubos, cebola roxa, limão, coentro, pimenta biquinho e cubos de batata doce )

Costelinha Suína - 16
(acompanha molho barbecue - 4 unidades)

Dadinho de Tapioca - 24
(acompanha geléia de pimenta )

Linguiça de lombo - 28
(Acompanha pão e molho de cebola – porção para 2 pessoas)

Mix de linguiça - 42
Lombo, Apimentada, Calabresa
(Acompanha pão e molho de cebola – porção para 3 pessoas)

Bendita Mandioca – 28
(porção para 2 pessoas)

Pão de Alho - 6
(unidade)

Polenta frita com parmesão - 24
(porção para 2 pessoas)

Queijo Coalho - 18
(2 unidades)

Saladas
Salada especial da Casa – 24

Bowl para 4 pessoas - 68

(folhas verdes, tomate, palmito, cenoura e molho da casa acompanhabacon - batata palha e queijo parmesão)

Salada di Verano - 38
(Salada verde e roxa, tomate cereja, queijo de cabra, nozes e damasco )

Carpaccio de carne com salada de rúcula - 32
(acompanha pão italiano)

Cortes Individuais
Assado de Tira - 74
(corte da costela do dianteiro - 2 unidades)

Bife Ancho - 78
(corte do início do contra filé - 350 g)

Bife de Chorizo - 74
(corte do centro do contra filé - 350 g)

Bife de Tira – 88
(Picanha cortada em tira - 350 g)

Bombom - 68
(corte do miolo da alcatra - 300 g)

Carré de Cordeiro - 58
(Costeletas de cordeiro, servidas com molho de hortelã)

Fraldinha - 68
(unidade 350 g)

* Todos os valores expressos neste cardápio correspondem à moeda nacional (Real – R$).

Peito de frango grelhado - 48
(acompanha polenta frita, arroz branco e vinagrete)

Salmão grelhado com legumes - 68
(lombo de salmão com legumes no vapor e arroz branco)

T- Bone Steak - 98
(filet mignon e contra filé no osso - 600 g – acompanha batata canoa)

Cortes de 2 a 3 pessoas
Costela Bovina – 148
(acompanha cebola assada e farofa da casa)

Porterhouse à Peter Luger - 198
(Selado na brasa e gratinado na manteiga com ervas - 1kg)
Acompanha batata souflê

Short Rib - 128
(acompanha batata souflê)

Cortes de 3 a 4 pessoas
Costela Bovina - 268
(Peça inteira de 1.2kg – acompanha mix de molhos)

Fraldinha no Espeto - 268
(Peça inteira de 1.2kg – acompanha mix de molhos)

Picanha Inteira - 268
(Peça de 3.5 kg – acompanha cebola assada)

Acompanhamentos
(porção para 2 a 3 pessoas)
Arroz Natural – 16

Arroz com brócolis e nozes - 22

Arroz biro biro- 24
(salsinha, ovos fritos, batata palha e bacon)

Cebola Assada - 6

Banana à Milanesa - 6

Batata Canoa Rústica – 24

Mandioca Cozida – 24

Batata souflê - 28

Batata aos murros - 28

Farofa da Casa - 24
(farinha de mandioca, ovos, linguiça, salsinha, alho e bacon)

Farofa de Banana da terra - 24
(farinha de mandioca, banana da terra, cebola roxa e salsinha)

Purê de mandioquinha gratinado - 24
(mandioquinha, creme de leite fresco, queijo parmesão)

Palmito Pupunha na brasa – ½ porção - 32

Inteiro - 58

(molho de limão, mostarda dijon, salsinha, pimenta do reino e sal)

Legumes Grelhados - 48
(cebola roxa, abóbora, batata doce, abobrinha, cenoura e brócolis)

Menu Conforto - 42
(válido de segunda à quinta – Almoço)

Entrada
Salada da Casa
(folhas verdes, tomate e cenoura)

Opção 1
Steak do dia ou Galeto
Arroz branco- Panelinha de feijão
Farofa da casa -Batata canoa frita

Sobremesa
Posta de Abacaxi ou Taça de Gelato Italiano

(nenhum desconto, promoção ou convênio, pode ser aplicado sobre o valor do menu conforto)
* Todos os valores expressos neste cardápio correspondem à moeda nacional (Real – R$).

Menu do Churrasqueiro
(válido de segunda a sexta – Almoço e Jantar)

Entrada
Salada da Casa
(folhas verdes, tomate e cenoura)

Salada Caprese
(Tomate em rodelas, mussarela de búfala, pesto de manjericão)

Cortes
(Qualquer opção de corte individual pelo valor do cardápio)

Acompanhamentos
Arroz (Branco ou do Chef)
Farofa da casa/Batata canoa
Polenta frita/Legumes no vapor

Sobremesa
Posta de Abacaxi ou Taça de Gelato Italiano

(nenhum desconto, promoção ou convênio, pode ser aplicado sobre o valor do menu do churrasqueiro)
* Todos os valores expressos neste cardápio correspondem à moeda nacional (Real – R$).

Sofiolli Vermelho Marmorado de Peposo ao sugo - 48
Massa recheada com carne cozida temperada com especiarias

Sofiolli Vermelho Marmorado de Peposo na manteiga de ervas - 48
Massa recheada com carne cozida temperada com especiarias

Ceratti Sanduwich Shop
(Acompanham batata canoa rústica)

Choripan Siciliano – 28
(pão ciabatta, linguiça de limão siciliano, maionese de limão e leite, molho chimichurri )

Hot pork dog – 28
(pão de brioche, salsicha ceratti, aligot, ketchup )

Mortadela clássica – 28
(baguete, mortadela ceratti, queijo prato, tomate, molho de ervas)

Pastrami – 28
(pão italiano, pastrami ceratti, mostarda dijon, queijo prato, cebola roxa e picles )

Jamon – 38
(pão ciabatta com azeitonas, jamon inbérico, pasta de tomate, queijo e rúcula )

Cardápio disponível apenas no período do jantar

