
Para petiscar

OLIVE ALL´ASCOLANA
Receita típica da cidade de Ascoli Piceno, da
região de Marche - Itália.  Azeitonas recheadas
com carne de porco, de boi e frango, empanadas
e fritas!

32

BOLINHO DE TAPIOCA COM QUEIJO
Acompanha geleia de pimenta

28

MACAXEIRA CREMOSA COM CARNE SECA
Macaxeira, queijo cremoso, carne seca e
parmesão tostado

32

COUVERT
Pão de fermentação natural, azeite borrielo e
manteigada casa com flor de sal e limão -

19

CAPITÃO
bolinho feito de feijão e farinha, Aqui,
recheamos com queijo coalho e muçarela

28

PASTEL DE CABRITO
Carne desfiada de cabrito com queijo do reino e
vinagrete de maxixe - 2 unidades

16

BOCADINHO DE LINGUA SUÍNA
 Língua suína, salsa verde, cebola roxa azeite e
brotos. Pão para acompanhar

22
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Menu Almoço

ARROZ DE COSTELA -  38
Costela bovina desfiada, arroz feito
no caldo da costela, bem temperado
finalizado com parmesão! Com
tomatinho e farofa.

RISOTO DE ABÓBORA COM
CARNE SECA -  42
Acompanha queijo coalho
tostadinho e finalizado com mel.

Risotos

TALHARIM AO QUEIJO 
DO REINO -  38
Nosso famoso talharim! A
cremosidade fica por conta do queijo
do reino. Usamos quase a mesma
quantidade de queijo e massa, então
para os fãs de queijo, é uma ótima
pedida. Ainda finalizamos com
tomilho tostado que da um toque de
defumado ao prato.
Para adicionar carne + 10,00

Massa
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CAÇÃO NA CROSTA DE VATAPÁ- 38
Cação na crosta de vatapá
comarroz de coco, pimenta de
cheiro eraspas de limão e broto de
coentro

Peixes

BAIÃO DE DOIS -  42
O casamento perfeito: arroz e feijão!
Com carne seca, linguiça e bacon.
Servido com farofa de mandioca, queijo
coalho, vinagrete e fonduta de pequi

BAIÃO DE DOIS VEGETARIANO -  42
Nossa versão de baião de dois, com
legumes, queijo e cogumelos.

LINGUINE COM RAGU 
DE PEITO BOVINO -  38

Linguine com ragu de peito
bovinocom linguiça fresca



PICADINHO -  42
Com arroz, feijão,  farofa de cebola e ovo frito.

ESPECIAL DO DIA -  42
consulte nosso especial do dia

Carnes

Menu Almoço

BRIGADEIRO DE COLHER 12

Sobremesas

TORTA DE BANANA 24
A receita da vó Tereza, com
ganache de chocolate
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Bar

CAIPIRINHA TRADICIONAL -  24

CAIPIRINHA DO VINCE -  26
Feita em homenagem ao meu sogro: caipirinha tradicional
com toque de limoncello.

CAIPIRINHA DE DUAS CACHAÇAS -  27
Feita com limão tahiti e limão cravo, rapadura, cachaça prata
e amburana.

GOLDEN DRINK -  34
Para aqueles que gostam de um drink cheio de sabor. Feito
com cachaça de amburana, cerveja Baden Baden Golden,
caramelo de chai, bastante gelo, com cardamomo e canela
para defumar.

GIN ROSSO -  35
Gin tônica com nossa calda de frutas vermelhas e toque de
pimenta rosa

MAGINXE -  32
Gin tônica, com manjericão, limão e maxixe. Brasileiramente
refrescante.osa

LARANJINHA -  28
Super refrescante, um drink suave e delicioso: Suco de
Laranja com cachaça, mel de laranjeira, e laranja kinkan
cristalizada

DRINK DA CASA: DAIQUIRI  DE PEQUI -  26
Daiquiri com licor de pequi

BRAZILIAN MULE -  32
Cachaça, xarope de gengibre, limão, espuma de gengibre

MOJITO DE MARACUJÁ COM CERVEJA -32
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Bebidas 
SUCO NATURAL -  12
Laranja, limão, caju, cajá,
graviola, acerola, maracujá,
abacaxi, frutas vermelhas

SUCOS ESPECIAIS -  14
Caju com rapadura e limão, 
Laranja com frutas
vermelhas
Maracujá com capim santo
Abacaxi, limão siciliano e
manjericão

 

REFRIGERANTE -  7
Coca cola, Guaraná, Guaraná
Jesus, Cajuína, schweppes citrus, 

 

ÁGUA -  7
Com gás, sem gás, água tônica

CAFÉ -  7
Coado na hora com uma colher de
brigadeiro

CAFÉ -  7
Espresso - consulte nossa equipe
sobre as variedades de café.

SODA ITALIANA -  12
consulte sabores

CHÁ GELADO -  12
Hibisco com maça
Hortelã com limão
Chá verde
Capim Santo

ESPRESSO TÔNICA -  12
Um café bem refrescante, feito com
café da chapada Diamantina,
tônica, gelo e uma rodela de limão.

ORANGE COFFEE -  12
Para quem ama a combinação café,
laranja e refrescância: Espresso
chapada Diamantina, suco de
laranja e gelo.

MOCHA -  14
Espresso pleno, leite vegetal calda
de chocolate.

ICED LATTE VANILLA -  14
Espresso pleno, leite vegetal, gelo e
xarope de baunilha.

AFOGATTO -  18
Espresso pleno e sorvete de creme
ou baunilha.

Cafés

Todos as bebidas podem ser feitas
com café descafeinado :)
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