
ENTRADAS

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

Amanhecer do Vale    
(Alface crespa, alface americana, rúcula, queijo e tomate seco)

Tomatinhos do Bosque    
(Salada de tomates, queijo minas, folhas de manjericão, tipo caprese)

Jardim de Verdes     
(Mix de folhas verdes, alface roxa, tomate com molho de mostarda e mel)

SOPAS

Sopa no Pão aos Quatro Queijos    

Sopa no Pão ao Creme de Ervilhas com Bacon

Sopa Creme de Batata com Mandioquinha    

Sopa de Capeletti

Sopa de Legumes    

Canjinha de Galinha

PRATOS QUENTES 

Filé Mignon      Filé de Frango
Filé à Moda da Casa 
(Filé grelhado ao molho madeira com champignon e funghi secchi, guarnecido 
com ristoto de brócolis)..........................................................................

Filé Vista do Vale
(Filé grelhado, coberto com queijo e tomate, um toque de orégano, guarnecido com massa 
penne coberta com molho sugo)

Filé Vale do Quilombo
(Filé grelhado, guarnecido com ovos fritos, arroz branco e batatinhas fritas)

Strogonoff
(Strogonoff de filé, arroz branco e batata palha)

PEIXES

Salmão Grelhado com Alcaparras
(Salmão grelhado ao molho de alcaparras, guarnecido de purê de batatas com espinafre)

Filé de Peixe com Molho Catupiry e Espinafre
(Filé de peixe grelhado, coberto com molho catupiry, guarnecido de arroz branco com cenoura e espinafre salteado no alho)

Filé de Peixe à Villa Bella 
(Filé de peixe grelhado, guarnecido com arroz branco e jardineira de legumes)

MASSAS
ESPAGUETE – PENNE – TALHARIM

Molho ao Funghi com Escalope de Filé ou Frango
(Molho funghi secchi e queijo ralado)

Molho à Quatro Queijos com Escalope de Filé ou Frango
(Molho de queijo carupiry, mussarela, parmesão e gorgonzola)

Molho ao Pesto com Escalopes de Filé ou Frango
(Molho de manjericão, tempero verde, azeite de oliva, castanhas e queijo ralado)

Molho à Bolognesa
(Molho de tomate, carne moída e queijo ralado)

Molho ao Sugo   
(Molho sugo e queijo ralado)

RISOTOS

Risoto 2 Cogumelos de Filé
(Arroz arbóreo, funghi secchi, nata, cogumelo paris e iscas de filé)

Risoto de Tomates Secos e Rúcula    
(Arroz arbóreo, tomates secos, nata e rúcula fresca)

LASANHAS

Lasanha Bolognesa 
(Camadas de massa caseira, queijo mussarela, carne moída ao molho vermelho)

Lasanha de Frango  
(Camadas de massa caseira, queijo mussarela, frango ao molho vermelho)

LANCHES FRIOS

Sanduíche do Valle    
(Pão de forma, pasta de ricota, alface, tomate, cenoura ralada com azeitonas)

Misto Frio
(Pão de forma, queijo e presunto)
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LANCHES QUENTES

Bauru de Filé Villa Bella ao Prato 
(Pão de forma tostado, filé mignon, alface, tomate, queijo, presunto, ovo frito e fritas)
Bauru ao Pão
(Pão de hambúrguer, filé mignon, presunto, queijo, milho, ervilha, alface, tomate e fritas)
Beiruth de Filé
(Pão sírio, filé mignon, queijo, alface, tomate e requeijão)
Beiruth de Filé com Rúcula e Tomate Seco
(Pão sírio, filé mignon, rúcula, tomate seco e requeijão)
Beiruth Filé com Fritas 
(1/2 Pão sírio, filé mignon, queijo, alface, tomate, requeijão, acompanhado de fritas)
Baguete de Frango
(Pão baguete, iscas de frango, molho mostarda, rúcula e tomate seco)
Sanduíche Gratinado 
(Pão de forma, chester, queijo gratiando com orégano)
Torrada Americana
(Pão de forma, presunto, queijo, alface, tomate, batata palha e ovo frito)
Ometele Misto
(Ovos mexidos com queijo e presunto)
Misto Quente
(Pão de forma, queijo e presunto prensado)

Vegetariano

PIZZAS
 

Broto   Grande
Pizza Quatro Queijos    
Pizza Tomate Seco com Rúcula    
Pizza Calabresa
Pizza Mussarela    
Pizza ½ Calabresa ½ Quatro queijos

SOBREMESAS

Brownie com Sorvete
(Brownie de chocolate com sorvete de creme e calda de chocolate)

Petit Gateau com Sorvete
(Petit gateau com sorvete de creme e calda de chocolate)

Apfelstrudel
(Típica torta de maçãs em estilo alemão com sorvete de creme)

Sorvete com Calda 
(Três bolas de sorvete de creme com calda de chocolate)

Creme de Mamão com Cassís 
(Mamão, sorvete de creme ao licor de cassís)

Salada de Frutas com Sorvete 
(Salada de frutas com duas bolas de sorvete)

Frutas da Estação 
(Frutas laminadas da estação)

Salada de Frutas
(Salada de frutas)

PORÇÕES

Filé Mignon
Filé de Peixe
Filé de Frango
Massas na Manteiga 
(Espaguete, penne ou talharim)

Purê de Batatas
Legumes em Seleta
Feijão
Arroz
Ovo Frito

PETISCOS

Filé à Xadrez 
(Filé mignon grelhado em dados e farofa)

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

Iscas de Filé com Fritas
(Iscas de filé mignon grelhado com fritas)

Iscas de Frango ao Molho Mostarda com Fritas
(Iscas de frango grelhado ao shoyo, com molho de mostarda e fritas) 

Batatas Fritas
Amendoim

DIVERSOS

Café ou Chá com Torradas, Geléia e Manteiga
Água Mineral (Com gás e sem gás)
Refrigerantes
Café
Café com leite
Chá
Chocolate Quente
Vitaminas Diversas
Sucos naturais (Uva e Laranja)
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