
PIZZAS

Margheritta (tomate e manjericão)

Moda da Casa (presunto, queijo e azeitonas)

SALADAS

Salada Caesar 

Mix de Verdes com Tomates à Francesa

(Alface americana, iscas de frango, queijo parmesão, croutons e molho caesar)

(Folhas mistas com tomates)

RISOTOS & ESCONDIDINHOS

Risoto Dois Cogumelos e Iscas de Filé 

Escondidinho de Carne de Panela

(Arroz arbóreo, funghi secchi, nata, cogumelo paris e iscas de filé)

(Camadas de purê de aipim, recheado com carne de panela desfiada ao molho)

MASSAS

Spaghetti aos Quatro Queijos com Escalopes de Filé ou Frango

Spaghetti à Bolognesa

(Molho quatro queijos, acompanhado por escalopes de filé ou frango grelhados)

(Molho de tomate, carne moída e queijo ralado)

AVES, CARNES & PEIXES

Filé Vale do Quilombo
(Filé grelhado, ovos fritos, arroz branco e batatas fritas)

Filé de Frango Grelhado com Arroz e Legumes
(Filé de frango grelhado, arroz branco e legumes refogados)

Salmão ao Molho de Alcaparras com Purê de Batatas e Legumes
(Salmão grelhado, purê de batatas e legumes refogados)

SOPAS

Sopa de Capeletti 
Sopa de Legumes
Canja de Galinha

SOBREMESAS

Brownie de Chocolate com Sorvete e Calda de Chocolate 
Sorvete com Calda de Chocolate
Frutas da Estação

Cardápio

Vegetariano Disponível 24h

PETISCOS

Filé à Xadrez  

Tábua de Frios

(Filé mignon grelhado em dados e farofa)

(Queijo, pepino, ovo de codorna, azeitonas e salamito)

Batatas Fritas

KIDS

Spaghetti na Manteiga 

Spaghetti ao Sugo

(Massa spaghetti na manteiga)

(Massa spaghetti com molho vermelho)

Bife do Palhaço
(Escalopinho de filé grelhado com fritas e arroz branco)

BABY

Papinha Cremosa 120g | de 6 a 8 meses 

Papinha Leguminhos 200g | a partir de 8 meses

(Frango, cenoura, batata, chuchu e salsinha orgânicas, sem sal)

(Frango, cenoura, batata-doce, abobrinha, cebola, chuchu, batata e salsinha orgânicas)

Brasileirinho 250g | a partir de 1 ano
(Arroz integral, caldo de feijão, carne picadinha, brócolis e cenoura orgânicas)

BEBIDAS

Água Mineral (Com gás e sem gás) Refrigerante (Coca-cola, Guaraná)

PORÇÕES

Arroz
Feijão
Purê de Batatas

Ovo Frito
Legumes

Misto Quente e Frio

Beiruth de Filé com Fritas

(Pão de forma, queijo e presunto prensado)

(½ Pão sírio, filé mignon, queijo, alface, tomate e requeijão, acompanhado de fritas)

Sanduíche Vegetariano
(Pão integral, requeijão, ricota, alface e tomate)

Omelete Fit
(3 ovos, presunto e queijo)

LANCHES


