P ratos do dia *

Para Comer

PARA ACOMPANHAR O CAFÉ
Pão de queijo
Pão de queijo com alecrim
Pão de queijo com linguiça
Pão de queijo com torresmo
Gougeré

DAS 12H ÀS 16H

R$ 43

TERÇA

R$ 7
R$ 8
R$ 9
R$ 9
R$ 9

Picadinho de ﬁlé mignon com
banana da terra, arroz e ovo
QUARTA

Feijoada
QUINTA

PÃES E SANDUÍCHES
Pão na chapa com manteiga
Pão na chapa com requeijão
Queijo quente meia cura
Queijo quente com banana
Misto do Chefe

(Bleu de Bresse e compota de ﬁgo)

Churrasco com queijo e tomate
Berinjela, pesto, tomate e burrata
no pão australiano
Kebab vegano (abobrinha, castanha de caju,
pimentão assado e vinagrete no pão pita)

Avocado toast
Tostada de cogumelos,
com ovo
OVOS
Ovos mexidos
Omelete simples (acompanha salada)
Omelete com queijo (acompanha salada)
Omelete com cogumelos (acompanha salada)
DA TERRA
Banana da terra assada

com mel e farofa de castanhas

R$ 7
R$ 9
R$ 16
R$ 18
R$ 22

Nhoque de batata doce laranja,
creme e lascas de bacalhau
SEXTA

Peixe com purê de banana da
terra e vinagrete

R$ 25

SÁBADO & DOMINGO
Brunch (das 11h às 16h)

R$ 23

*ACOMPANHAM SALADA E FRUTA

R$ 19
R$ 22
R$ 24

R$10
R$14
R$16
R$22

R$17

Mandioca na chapa
com manteiga queimada
e melaço de cana

R$15

Batata doce,compota de pimenta biquinho,
queijo azul e agrião

R$22

PRATOS E SALADAS
Filé mignon, purê de batatas, verduras e molho roti
Sobrecoxa de frango grelhada, molho de cítricos e hortaliças
(escarola, abacate e salsão)

Linguiça da casa, purê de batatas, verduras e molho roti
Lasanha à bolonhesa
Arroz de camarão com abóbora e requeijão
Nhoque de batata doce roxa com gorgonzola e nozes
Penne, pupunha e folha de mostarda ao creme de limão siciliano
Salada verde
Salada caprese

R$ 45
R$ 35
R$ 39
R$ 50
R$ 60
R$45
R$ 39
R$ 25
R$ 35

