
Sopas e Cremes  
Caldo Verde  
Batata, couve manteiga e lingüiça portuguesa  

Cappelletti in Brodo  
Caldo de carne, cappelletti de carne e salsa.  

Creme Camponês  
Legumes com frango desfiado  

Creme da Fazenda  
Couve flor com frango desfiado  

Creme de Agrião  
Agrião, alho poro e batata inglesa.  

Creme da Vovó  
Cenoura com ricota  

Creme Italiano  
Brócolis com carne desfiada  

Creme Juliette  
Palmito  

Creme Parisiense 

Aspargos  

Creme Pomodoro  

Tomate  

Creme Português  

Lentilha com costela desfiada  

Creme Russo  

Beterraba  

 



   

   

  

  

    

Creme Verde  
Ervilha com Bacon  

Sopa Bretã  
Feijão branco com paio  

Sopa da Casa  
Canja especial  

Sopa da Roça  
Abóbora com carne seca desfiada  

Sopa de Alho-Poró  
Alho-Poró e batata inglesa  

Sopa do Rio  
Feijão preto, carne moída e vagem  

Sopa Mandioquinha 
Mandioquinha, músculo e salsa  

Sopa Medieval 
Feijão roxo com macarrão 

Sopa no Pão Italiano  

Não podem ser servidas no pão: Sopa da Casa, Juliana e Cappelleti 

 

 

Entradas  
Carpaccio Amazônia  
Fatias de carne, alface, mozzarela de bola, salsa e alcaparra. (Sugestão de 
molho: shoyo, carpaccio ou especial)  

Carpaccio Juréia  
Fatias de carne, agrião, cogumelos e manjericão. (Sugestão de molho: 
carpaccio, especial ou shoyo)  



Carpaccio Mata Atlântica  
Fatias de carne, rúcula, tomate seco, mozzarela de bola e hortelã. (Sugestão 
de molho: carpaccio, especial ou hortelã)  

Carpaccio Pantanal  
Fatias de carne, brócolis, cebola no azeite, manjericão e batata palha.  

 

 

Porções & acompanhamentos  

  

Azeitona Temperada  

Batata palha  

Mozzarela de Bola Temperada  

( Sugestão de molho: Shoyo, carpaccio ou especial )   

Carpaccio Real   

Fatias de carne, mozzarela de bola, cenoura, parmesão e molho carpaccio .    

Carpaccio  Saldoce   

Fatias de carne, alcaparra, parmesão, manjericão, batata palha e molho  
carpaccio   

Carpaccio Simples   

Fatias de carne, alcaparra, parmesão, salsa e molho carpaccio   

Consomê de Frango   

Caldo de frango, gema de ovo e parmesão   

Verão Papaya   

1 /2 Papaya , peru defumado, cogumelos, alcaparra, mozzarela de bola,  
manjericão e molho rosê   



Ovos Luna  

Queijo parmesão ralado  

Pasta de ricota temperada  

Margarina  

Couvert Opcional sardella, beringela e pasta de ricota  

 

  

Quiches 

  

Alho Poró       

Alho poró, parm e são, ovos e condimentos    

Beringela     

Beringela temperada, ovos e creme de leite    

Brócolis com frango desfiado   

Brocolis, frango desfiado, ovos e creme de leite   

    



  

  

  

  

 

Saladas  
Americana  
Alface, tomate, pepino, cenoura e cebola. (Sugestão de molho: salada)  
 

Australiana   
Batata palha, beterraba, brócolis, cenoura, couve-flor, macarrão e tomate. (Sugestão de 
molho: salada, especial ou shoyo)  
 

Brasileira  
Alface, escarola, agrião, cenoura, tomate, pepino, carne desfiada e ricota. (Sugestão de 
molho: salada, mostarda ou shoyo)  
 

Bruna  
Rosbife, agrião, alface, cenoura, batata palha, mozzarela de bola, cogumelo e 
alcaparra. (Sugestão de molho: salada, shoyo ou cheese)  
 

Chinesa  
Brócolis, cenoura, couve-flor, broto de feijão e frango desfiado. (Sugestão de molho: 
shoyo, curry ou especial)  
 

Dijon  
Batata palha, frango desfiado, tomate, bacon tostado e milho. (Sugestão de molho: 
suíço ou mostarda)  
 

Ilha do breu  
Alface, agrião, escarola, tomate seco, rúcula, queijo branco e kani kama. (Sugestão de 
molho: hortelã, salada ou especial)  
 

Maison  
Batata palha, carne desfiada, cenoura, milho, bacon tostado e ovo de codorna. 
(Sugestão de molho: salada, rosé ou cheese)  
 



 
 

Napolitana  
Macarrão, tomate, brócolis e mozzarela de bola. (Sugestão de molho: cheese, curry ou 
shoyo)  
 

Nice  
Batata palha, peru defumado, abacaxi, milho, azeitona preta e uva-passa. (Sugestão 
de molho: rosé, cheese ou curry)  
 

Orleans  
Macarrão, carne desfiada, brócolis, couve-flor, cebola no azeite e azeitona preta. 
(Sugestão de molho: salada, shoyo ou suíço)  
 

Outono  
Alface, escarola, cenoura, tomate, frango desfiado, milho, batata palha e mozarela de 
bola. (Sugestão de molho: salada, mostarda ou curry)  
 

Primavera  
Cenoura, beterraba, tomate, pepino, broto de feijão, alface, agrião, escarola, couve-flor, 
brócolis, milho e cogumelo. (Sugestão de molho: especial, salada ou shoyo)  
 

Romana  
Tomate, agrião, frango desfiado, cogumelo, azeitona preta, ricota e manjericão. 
(Sugestão de molho: shoyo, cheese ou especial)  
 

Suíça  
Alface, escarola, agrião, cenoura, tomate, frango desfiado, ovo de codorna e parmesão. 
(Sugestão de molho: especial, mostarda ou suíço) 
 


