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VEGE
TARI
ANO

Saladinha de Acompanhamento

Temperado com vinagrete de limão e azeite de oliva.
VEGE
TARI
ANO

Tagliatelle na Manteiga
Tagliatelle ao Sugo

VEGE
TARI
ANO

Tagliatelle servido com molho de tomate, manjericão e cubos de tomate.
VEGE
TARI
ANO

Gnocchi ao Sugo da Casa

Nhoque de batata servido com molho de tomate, manjericão e cubos de tomate.
SEM
GLÚ
TEN

Risotto Primavera

VEGE
TARI
ANO

Arroz arbóreo, cenoura, abobrinha, batata doce e abóbora finalizado
com manteiga e parmesão.

Tilápia Grelhada

SEM
GLÚ
TEN

Tilápia grelhada, acompanha purê de batata e legumes.

Galinha com Tagliatelle na Manteiga
Coxa e sobrecoxa desossada assada com tagliatelle na manteiga.

Galinha na Mostarda
Coxa e sobrecoxa desossada assada, ao molho de mostarda servido
com purê de batata e salada.

Copa Lombo e Farofa de Ovo

SEM
GLÚ
TEN

Copa lombo suíno com arroz, farofa de ovo e chimichurri.

Copa Lombo Assado e Tagliatelle
Copa lombo suíno assado com tagliatelle na manteiga.

Cotoletta Alla Milanese
Copa lombo suíno empanado e frito, servido com linguini na manteiga e
manjericão e molho de queijo finalizado com raspas de limão.

Parmigiana Maiali
Copa lombo suíno à parmigiana ao molho de tomate, servido com
linguini na manteiga e manjericão.

Gnocchi Alla Bolognese
Delicioso nhoque de batata, molho de carne moída, tomates frescos e salsinha.

Tagliatelle Alla Bolognese
Tagliatelle servido com delicioso molho de carne moída, tomate fresco e salsinha.

Entrecôte Acebolado

SEM
GLÚ
TEN

Entrecôte com Fritas

imp.08.19

Contra filé grelhado acebolado com arroz, feijão e farofa.
SEM
GLÚ
TEN

Contra filé grelhado ao molho de parmesão, batatas fritas e arroz branco.

Mignon na Manteiga de Ervas

SEM
GLÚ
TEN

Escalope de mignon servido com risotto de queijo.

PRÊMIO
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