
Toucinho do céu
sobremesa tradicional portuguesa 
à base de ovos, açúcar e amêndoas 

moídas, com calda de vinho
do Porto

25, 

Creme brulle de doce de 
leite e gengibre

22,

Creme brulle de capim 
santo

22,

 
 

pastel de tentugal
massa fina e crocante, recheada com 

ovos moles de Aveiro e calda de vinho 
do Porto

28, 

Torta quente de maçã
massa brisée de castanhas e coco, 

com compota de maçã, acompanha 
sorvete de paçoca

28, 
 
 
 
 

 

Trilogia de chocolate
ao leite, branco e 70% ilhas de Java e 
Madagascar (acompanha compota de 

framboesa)
25,

Sorvete com calda de 
chocolate

(informe-se sobre sabores)
15,

Pudim de cumaru
23,

Pudim de brigadeiro
23,

Quindin 
15,

Galete de doce de leite 
com sorvete de ameixa 

preta
28,

DRINKS

porto tônic  
vinho do porto branco, 

limão siciliano, hortelã e tônica
30,

DRY MARTINI
london dry gin e french dry vermute

30,

MANHATTAN
uísque bourbon, vermute tinto  

e gotas de angostura
27,

NEGRONI
campari, vermute tinto e  

london dry gin
27,

 
 

COSMOPOLITAN
vodka, cointreau, suco de cranberry e 

suco de limão fresco e natural
30,

KIR
creme de cassis de dijon marie brizard 

e vinho branco seco (chardonnay)
28,

KIR ROYAL
creme de cassis de dijon marie brizard 

& espumante brut
30,

APEROL SPRITZ.....  27,

GIN

com infusão de chá de frutas vermelhas
 30,

SANTO AMARO
limão taiti com açúcar mascavo

28,

BEATA TERESA
maracujá com mel de flor de laranjeira

28,

CAIPIRINHA DE FRUTAS
consulte disponibilidade com nossos 

atendentes
28,

* opção absolut     30,

* opção  saquê    30,

 

Caipirinhas com 
Cachaça Artesanal 

de Alambique

SODA ITALIANA 
(IRRESISTíVEL)                      

16,                                           
consulte sabores

espírito de minas 
São Tiago, MG

13,

SANTO GRAU 
Coronel Xavier Chaves, MG

 13,

SALINAS 
Novorizonte, MG

 10,

Cachaças Artesanais 
de Alambique

Johnnie Walker Red Label  30,
Johnnie Walker Black Label  35,

Uísque Escocês

Smirnoff  15,
Absolut  28, 

Belvedere  35,

Vodka

Bohemia   9,50
Stella Artois   9,50

Gauden Bier Larger  20,50
Gauden Bier Pilsen  20,50

Gauden Bier Weissbier  21,50

Cerveja

Licor

Cointreau
Amaretto Disarono

Sambuca
Limoncello
Drambuie
Amarula
Licor 43

Frangelico
25,

Guaraná e Guaraná Zero
Coca-Cola e Coca-Cola Zero

Citrus e Citrus Zero 
6,

Refrigerante

SUCO DE FRUTAS NATURAIS 
consulte as frutas do dia  8,

* OPÇÃO JARRA  15,

UVA   14,

Sucos

São Lourenço com e sem gás  
5,50

Aqua Panna 500ml   21,

San Pelegrino 500ml  21,

ÁGUA

ESPRESSO LAVAZZA   6,

INFUSÕES   6,

CAfÉ

CHÁ



MENU

Pães deliciosos variados e manteiga da casa
12,50

(por pessoa)

Mignon Poivre Vert
tournedor grelhado ao molho poivre 

vert, acompanha batata gratin trufada
75,

Mignon Dijon  
tournedor grelhado ao molho de 

mostarda Dijon, acompanha linguini 
de espinafre

75,

Mignon com crosta de 
castanha do Pará 

mignon com crosta de castanha do 
Pará, acompanha risoto de alcachofras 

e queijo brie
78,

Paleta de cordeiro 
paleta assada em forno a lenha, 

desossada, acompanha risoto milanês
85,

Lascas de confit de canard 
com ravioli de maçã verde

cogumelos frescos, aspargos e ervilha 
torta (levemente defumado)

85,

Bolinho de bacalhau
(6 unidades) tradicional receita 

portuguesa, utilizando bacalhau Gadus 
Mohrua

38,80

Vieira canadense
gratinadas ao beurre Blanc e 

capim santo
(6 unidades)

65,

Camarões e lula
grelhados com geléia de pimenta

48,50

Queijo brie empanado
servido com compota de framboesa

43,

Burrata crocante
servida com creme de cogumelos 

frescos e trufa, assada na massa filo
88,90

Burrata
servida com tomatinhos assados, 

pesto, rúcula e pão de Fintos
50,

Tentáculos de polvo
à Lagareiro

servido com couve, batatas ao murro e 
azeite de especiarias

67,90

Salada verde
seleção de folhas frescas, tomate cereja 

e emulsão de limão siciliano
17,50

Bruschetta caprese
pão de Fintos, tomate, muçarela de 

búfala e basílico
22,

Bruschetta Carciofini
tomate, coração de alcachofra, parma e 

queijo brie
38,

Tortei de abóbora
delicada massa artesanal, recheada 

com abóbora cabotiá, com manteiga de 
amêndoas

65,

Risoto de cogumelos 
frescos

Shitake, Paris e Shimeji
65,

Barreado 
prato típico do litoral paranaense, 
cuja carne é cozida em fogo lento, 
acompanha arroz, banana, pirão e 

farinha de mandioca
133, 

Filet  mignon a parmegiana
ragu de tomate assado em forno a 

lenha, acompanha rigatoni e molho 
Alfredo

140,

Filet com ravioli de ricota  
medalhões de mignon grelhado, 

acompanha ravioli de ricota gratinado 
ao  molho de gorgonzola, pera e nozes

155,

Filet com cartola de queijo 
medalhões ao molho rotti, acompanha 
cartolas de queijo, gratinadas ao molho 

de espinafre e Grana Padano 
155,

Filet com Bigoli
medalhões de mignon grelhado, 

acompanha bigoli  gratinado ao molho 
de natas e Dijon com limão siciliano

165,

Paleta de cordeiro
assada em forno a lenha, acompanha 

legumes na manteiga e tagliatelli e 
molho de hortelã

180,

Carnes para 2 Pessoas

Camarões rosa grandes 
Empanados no coco

servidos com arroz jasmin e amêndoas 
ao molho de coco, com curry e capim 

limão
94,50

Camarões rosa grandeS 
grelhados  

acompanha linguini de açafrão, tomate 
concasse e limão siciliano

94,50 

Robalo grelhado com crosta 
de castanha do Pará  

risoto de limão siciliano e mostarda 
Dijon

79,

 
 

Robalo grelhado
guizado de banana da terra, gengibre e 

palmito grelhado 
79,

Lombo de bacallhau 
grelhado

bacalhau Gadus Mohrua, acompanha 
ovos, azeitonas pretas, batata e             

cebola refogada
112,

Lombo de bacalhau a 
Marinheiro

bacalhua Gadus Mohrua gratinado 
com creme de espinafre, acompanha   

espinafre francês, batatas aos murros, 
azeitonas, ovo cozido, cebola confitada, 

e tomate cereja  
112,

Frutos do Mar para 2 Pessoas
Paella  

receita tradicional espanhola, com lula, 
polvo, mariscos, camarões e vieiras

138, 

Moqueca de peixe
robalo cozido com cebola, pimentões, 

tomates e leite de coco, acompanha 
arroz, farofa de dendê e creme de coco

135,

Moqueca de peixe e camarão    
robalo e camarões cozidos com cebola, 

pimentões, tomates e leite de coco, 
acompanha arroz, farofa de dendê e 

creme de coco 
145,

Moqueca de camarão  
camarões cozidos com cebola, 

pimentões, tomates e leite de coco, 
acompanha arroz, farofa de dendê e 

creme de coco
165,

Filé de linguado grelhado
coma arroz de camarão e batatas sauté 

148,

Camarões a Martha Rocha
camarões rosa grande gratinados com 

molho Aurora, requeijão cremoso e 
claras em neves, acompanha arroz 

branco e batata sauté
165,

Conchiglione de camarão
massa recheada com camarões e 

requeijão cremoso, gratinado ao molho 
aurora com camarões e palmito

165,

Bacalhau gomes de sá
lascas de bacalhau Gadus Mohrua 

salteadas no azeite, com batatas aos 
murros, ovos, azeitonas pretas e cebola 

refogada
145,

Bacalhau as natas
lascas de bacalhau Gadus Morhua 

gratinadas, servidas com molho de 
nata, acompanha batata sauté, brócolis 

e arroz branco 
145,


