


Nossas porções possuem aproximadamente 500g.

opções servidas apenas no happy hour.

SANDUICHES ITALIANOS

PETISCOS

HAPPY HOUR

PIADINA Recheado com mix de folhas, rúcula, 
tomate cereja, queijo mussarela em uma das 
opções abaixo

VEGETARIANO  R$22,00
POLLO  R$24,00  
MIGNON R$26,00
CAMARÃO R$32,00

ARANCINI 
bolinho de risoto recheado com um delicioso ragu de carne bovina e queijo. 

CROSTINI 
antepasto italiano feito com pão tostado na manteiga, recheados com 
cogumelos, caprese e salame italiano. 

POLENTA FRITA 
com parmesão e cebolinha. 

CALABRESA 
acebolada com polenta ou batata frita rústica.

POLPETAS
bolinho de carne típico da região de Nápoles, acompanhado com polenta ou 
batata frita rustica. 

TIRAS DE MIGNON ACEBOLADO
acebolada com polenta ou batata frita rústica. 

PROVOLONE À MILANESA 
acompanhado com salame italiano e azeitonas recheadas.

R$21,00

R$27,00

R$20,00

R$24,00

R$26,00

R$45,00

R$35,00



Antes de experimentar uma de nossas massas artesanais que tal 
começar com uma salada deliciosa com ingredientes bem selecionados 
e fresquinhos?

CAPRESE
Tradicional salada Italiana com ingredientes bem simples, mas que juntos 
se completam proporcionando uma experiência fantástica. (mix de folhas, 
tomate cereja, mozzarella de búfala e manjericão) 

CAESER 
Outra salada de origem italiana com ricos ingredientes como: Mix de folhas, 
croutons bem crocantes, parmesão, molho Caeser, pode ser acompanho de 
tiras de mignon, tiras de peito de frango ou camarão. 

SALADA ACOMPANHAMENTO 
Mix de folhas, rúcula e tomate cereja

ENTRADAS

Opção para compartilhar 
(serve 2 pessoas)

BURRATA Um delicioso e cremoso queijo 
Italiano: de Mozzarella de búfala, pesto de 
manjericão e pesto de tomate seco. Acompanha 
um delicioso pão Italiano e tomate cereja. 
R$49,90

SALADAS

R$24,00

R$6,00

Di Pollo 
R$25,00

Di Mignon
R$27,00

Camarão 
R$29,00



ESCOLHA SEU MOLHO FAVORITO

PESTO DE MANJERICÃO 
Aromático e saboroso molho a base 

de manjericão, castanhas e parmesão 
incorporados com azeite de oliva.

R$31,00

PUTTANESCA
Molho com incrível sabor devido a seus 

ingredientes, nosso Pomodoro com tomates 
em cubos, azeitona preta, alcaparras e 

finalizado com manjericão fresco. 
 R$31,00

BOLOGNESE
Um clássico Italiano em sua receita original, 

feito com nosso molho Pomodoro e 
carne moída selecionada, finalizado com 

manjericão fresco. 
 R$31,00

MATRICIANA
Molho italiano a base de tomate, bacon e 

parmesão.
R$ 26,90

MOLHO DO CHEF
Saboroso molho feito na manteiga com 
alcaparras, tomate cereja, cogumelos e 

pesto de manjericão.
R$31,00

POMODORO 
O tradicional molho de tomate preparado 
com uma receita exclusiva, incrementado 
com azeite de oliva e manjericão fresco. 

R$26,90

CREMA DI FUNGHI FRESCHI
Com uma receita trazida do país da bota 

esse molho promete te surpreender com um 
blend de cogumelos cremoso. 

R$31,00

ALFREDO
Tradicionalíssimo molho Italiano a base de 

molho branco e muito parmesão. 
R$26,90

AL BURRO
(na manteiga) 

R$22,00

CARBONARA 
Molho tradicional da culinária italiana leva 
parmesão, ovo, bacon e pimenta do reino.

R$ 31,00 

Sugestão do Chef: 
Tagliatelle ao molho do Cheff 
acompanhada com delicioso 

escalope de mignon. 
R$ 44,00

PAPPARDELLE  
TALHARIM  
TAGLIATELLE 
SPAGHETTI
FARFALLE
PENNE
GNOCCHI (NHOQUE)

ADICIONAIS 

POLLO filé de peito de frango.  R$12,90
POLPETTAS  (apenas no jantar) R$13,90
ESCALOPE  DE MIGNON  R$15,90
SALADA Mix de folhas e tomate cereja R$6,00

PASTAS Nossas massas são feitas artesanalmente e estão sempre 
frescas, o mais difícil é decidir qual será sua escolha.



PRATOS PRONTOS

RAVIOLI 4 QUEIJOS 
deliciosa massa artesanal  recheada com queijo gorgonzola, mozzarella,  
ricota, finalizado no molho Alfredo com queijo parmesão.

SPAGHETTI DE CAMARÃO 
preparado no nosso saboroso molho pomodoro e rúcula.

LASANHA BOLONHESA (OPÇÃO SERVIDA AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS)

tradicional receita italiana a base de massa fresca, molho pomodoro, queijo 
mozzarella e carne moída.

CONCHIGLIONE DE CAMARÃO (OPÇÃO SERVIDA AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS) 
deliciosa pasta recheada com camarão no molho pomodoro finalizada no 
nosso delicioso molho Alfredo.

R$35,00

R$36,00

R$33,00

R$39,00



ADICIONAIS 

RISOTTO DI MIGNON
Nada como a simplicidade de bons 

ingredientes: Tiras de Mignon, queijo 
parmesão, cebolete, pimenta do reino moída 

na hora e um leve toque de açafrão. 
R$35,00

RISOTTOS

RISOTTO DI CAMARÃO 
Delicioso Risotto com queijo brie, damasco, 

limão siciliano e finalizado com um leve  
toque de castanha do Pará.

R$ 39,00

RISOTTO DI POMODORI 
SECCHI E RÚCULA 

Potência e sabor resumem este prato que 
leva rúcula, tomate seco, queijo mussarela, 

finalizado com parmesão e cebolete. 
R$30,00

RISOTTO VEGETARIANO 
Especial para você que prefere não comer 

proteína de origem animal: legumes, 
cogumelos e tomate cereja finalizado com 

pimenta do reino moída na hora.
R$30,00

RISOTTO CUORI DI PALMA 
Uma explosão de sabor, é o que 
você pode esperar deste prato:  
leva Palmito, alho poró e bacon. 

Muito bacon finalizado com 
parmesão e cebolete. 

R$33,00

POLLO filé de peito de frango.  R$12,90
POLPETTAS  (apenas no jantar) R$13,90

ESCALOPE  DE MIGNON  R$15,90
SALADA Mix de folhas e tomate cereja R$6,00

RISOTTO DI FUNGHI SECCHI
Cremosidade é o que você irá 

encontrar nesse prato: Manteiga, 
queijo parmesão ralado na hora, 

funghi secchi, caldo de funghi, vinho 
branco, salsinha e tomate cereja.

R$ 33,00 

RISOTTO SICILIANO
Risotto cremoso feito com tomate 

cereja, salame italiano e raspas 
de limão siciliano. 

R$33,00



POLENTA CREMOSA COM RAGU DE CARNE

SOPA (CONSULTE NOSSA OPÇÃO DO DIA) 

OPÇÕES PARA INVERNO

Junho à Setembro

BEBIDAS

REFRIGERANTES 
ÁGUA MINERAL
CHÁS E SUCOS DEL VALLE

R$5,50
R$5,00
R$6,00

CERVEJA LONG NECK
CHOPP 300ml
CHOPP 500ml

R$8,00
R$8,00
R$13,00

R$26,90

R$29,90




