
SOPAS

Sopa Creme de Batata com Mandioquinha

Sopa de Capeletti

Sopa de Legumes     

Canjinha de Galinha

PRATOS QUENTES

Filé mignon | Filé de frango

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

(Molho funghi secchi e queijo ralado)

Molho à Quatro Queijos com Escalope de Filé 

(Molho de queijo carupiry, mussarela, parmesão e gorgonzola)

Molho ao Pesto com Escalope de Filé 

(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)

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 QUENTES

Bauru ao Pão 
(Pão de hambúrguer, filé mignon, presunto, queijo, milho, ervilha, alface, 

tomate e fritas)

Beiruth de Filé com Rúcula e Tomate Seco 
(Pão sírio, iscas de 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 grelhados, molho mostarda, rúcula e tomate seco)

Torrada Americana 
(Pão de forma, presunto, queijo, alface, tomate, batata palha e ovo frito) 
Misto Quente      
(Pão de forma, queijo e presunto prensado)

PIZZAS

Broto | Grande
Pizza Quatro Queijos    
Pizza Tomate Seco com Manjericão   
Pizza Calabresa
Pizza Mussarela     
Pizza 1/2 Calabresa 1/2 Quatro Queijos

SOBREMESAS

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

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

Frutas da Estação     
(Frutas laminadas da estação)

Café da manhã continental
Chá ou café com torradas, geleia e manteiga

BEBIDAS

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

Taxa de serviço no apartamento
Taxa de Rolha

Vegetariano Disponível 24h

M E N U
R O O M  S E R V I C E


