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P A R A  C O M E Ç A R

Lulas peruanas salteadas com alho confitado, presunto de parma 
crocante, maça verde e fonduta de queijo.

Salada de mix de baby leaf, uva verde, morango, aspargos, cenoura, 
rabanete, molho pesto e nozes tostadas. 

Salada de lagosta na manteiga com mix de baby leaf, nozes tostadas, 
mascarpone caseiro defumado, molho pesto e picles de morango.

Burrata, camarões salteados, farelo de parma, tomate cereja e 
manjericão. 

39

23

39

69

Carpaccio de vieiras 

canadenses, vinagrete de 

camarões sete barba e 

maça verde. 

Vieiras canadenses 

seladas, creme de alho 

poró e uva verde.

Lulas peruanas à milanesa, 

emulsão de alho poró e 

vinagrete de camarões 

sete barba.

65

59

39



P A R A  C O M E Ç A R

Salada de mignon com mix de baby leaf, molho pesto, tomate seco, 
mascarpone caseiro defumado e picles de cebola roxa.

Dadinhos de tapioca, queijo coalho e linguiça Blumenau. 
Acompanha molho de pimenta caseiro.

Croquetas de polvo e linguiça Blumenau, aioli de alho e vinagrete de 
pimenta de cheiro. (4 unidades)

Croquetas de cupim e abobora, aioli de alho e vinagrete de pimenta 
de cheiro. (4 unidades)

Pastelzinho de camarão e cream cheese. 
Acompanha molho de pimenta agridoce. (4 unidades)

29

25

19

19

27

Burrata, tomates 

confitados, molho pesto e 

nozes tostadas. 
Acompanha pão de 
fermentação natural.

Retângulo de tapioca 

com queijo coalho, ragu 

de cupim, picles de 

cebola roxa e semente 

de mostarda fermentada. 

(4 unidades)

23

49



Pupunha, abobrinhas, aspargos, purê de abobora, ovo poche e 
fonduta de queijo.

Risoto de pupunha na brasa, aspargos empanados, mascarpone 
caseiro defumado e rabanete. 

Ravioli de abóbora, molho de queijo brie, pesto, crocante de parma 
e amêndoas tostadas. 

Camarões com capellini de grano duro à carbonara.

Camarões grelhados acompanhados de ravióli de abobora, espuma 
de queijo e pó de bacon.

P R A T O S  P R I N C I P A I S

39

42

57

85

85

78

89

Risoto de lagosta, tomates 

confitados, mascarpone 

caseiro defumado e 

manjericãoCamarões com linguinne 

de grano duro à carbonara. 

$78

85

Camarões servidos com 

nhoque de batata ao 

molho de vinho branco 

e bacon.

 



P R A T O S  P R I N C I P A I S

Linguado crocante 

recheado de palmito e 

mussarela servido com 

risoto de limão siciliano.

Peixe em crosta de 

amêndoas, purê 

mantecato com laranja, 

molho de iogurte e 

gremolata de castanha de 

caju.

Salmão no sous vide com 

pupunha na brasa, mini 

legumes, confitados, 

azeitonas, purê mantecato 

e vinagrete de pimenta de 

cheiro.

75

75

79 



P R A T O S  P R I N C I P A I S

Polvo frito, purê de pimentão, pó de pipoca e gremolata com 

castanha de caju.

89

Polvo, pupunha assado na brasa, raspas de limão siciliano, espuma de 
curry e pangratatto de Parma.

89

Polvo com arroz negro, mascarpone caseiro defumado e purê de 
abacate.

89

 



55
59

82

82

Risoto de lascas mignon, búfala, shitake e manjericão.

Risoto de cupim finalizado com glace e crispy de mandioquinha.

File mignon servido com nhoque gorgonzola, molho demi glace e 
pangratatto de parma.

File mignon acompanhado de capellini de grano duro à carbonara.

P R A T O S  P R I N C I P A I S

82

Filé mignon com ravióli de abobora, espuma de queijo, pó de 

bacon e molho demi glace. 



S O
B R E
M E S A



12

12

19

21

22

Sorbet de melancia e gengibre.

Sorbet de morango e manjericão.

Sorbet de manga com crumble de coco queimado e tuile de coco

Cheesecake de doce de leite e sorvete de frutas vermelhas.

Sorvete de chocolate branco tostado, castanha de caju e crocante de 
limão siciliano.

Tiramissú.

Pudim de leite, 

sorvete de café 

e tuile de 

amêndoas.

Banoffe desconstruída.

Brownie de chocolate 

com nozes, sorvete de 

baunilha, brigadeiro e 

tuile de amêndoas.

22

19

21

22



B E
B I
D A S



REFRIGERANTE
(Coca-Cola, Coca-Coca Zero, Guaraná, 
Guaraná Zero, Sprite, Schweppes).

SUCO NATURAL
(Consultar o garçom).

SUCOS ESPECIAIS 

Melancia, limão e gengibre.

Laranja e morango.

Capim limão e limão.

Uva e abacaxi.

Abacaxi, limão, hortelã e gengibre.

ÁGUA

ÁGUA COM GÁS

ÁGUA MINERAL 
ACQUA PANNA 505ml

ÁGUA MINERAL COM GÁS 
SAN PELLEGRINO 505ml

CERVEJAS LONG NECK
(Heineken, Stella Artois, Budweiser). 

CERVEJAS 600ml
(Original, Serra Malte, Heineken).

RED BULL

VODKA
Smirnoff

Ciroc

Belvedere

WHISKY
Red Label

Black Label

Jack Daniels  

Chivas  

LICOR
43

Cointreau   

Grand Manier

Amarula

SAQUÊ
Dourado

DIGESTIVOS
Jagmeister

Underberg

6
12
20
20

15
20
20
22

20
20
20
20
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18
12

8

12

6
6

22

22

8

13

15
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28

29

29

29

29

29

29

29

25

25

25

40

CAIPIRA
(Vodca, Cachaça, Steinhaeger, 
Saque).
 
MOJITO 
(Rum Havana 3 anos, limão, hortelã, 
finalizado com soda).

MOJITO GINGER 
(Rum Havana 3 anos, limão, hortelã, 
gengibre, finalizado com soda)

MOJITO STRAWBERRY 
(Rum Havana 3 anos, morango, 
hortelã, finalizado com soda).

CUBA LIBRE
(Rum Havana 7 anos, Coca-Cola 
finalizado com twist de limão).

SPRITZ 
(Aperol, Prosseco brut, toque de 
laranja finalizado com Sprite) 

G & T 
(Gin Amazzoni, Tonica finalizado 
com twist de limão siciliano)

HENDRICKS & TÔNICA 
(Gin Hendricks, lâmina de pepino 
japonês e tônica)  

 

RED FRUITS 
(Gin Amazzoni, frutas vermelhas, cravo, 
finalizado com soda)

TROPICAL 
(Gin Amazzoni, Red bull Tropical, laranja 
bahia).

GINGER GIN 
(Gin Amazzoni, gengibre, cravo, suco de 
limão siciliano e tônica).

BRASIL GIN 
(Gin Amazzoni, água de coco, caldo de 
cana e toque limão).

BONBON GIN
(Gin amazzoni, suco de uva Bonbon 
finalizado com twist de limão siciliano)

ROMÃ GIN
(Gin amazzoni, prosecco, Romã finalizado 
com soda)

GIN 43
(Gin amazzoni, Licor 43, finalizado com 
soda e laranja)

NEGRONI
(Campari, Vermuth, Gin, finalizado com 
twist de limão siciliano).

 


