Entradas
• Couvert
(Mozarela de búfala, tomate seco, Grana Padano, presunto de Parma, azeitona,
manteiga, pasta da casa e cesta de pães).

• Antipasti Kabanas

(Azeitonas verdes marinadas, ovo de codorna, salaminho, palmito e queijo trança
temperado).

• Steak tartare

(Carne crua temperada pelo nosso maître no salão).

• Tartare de Salmão

(Tartare de salmão preparado pelo nosso mâitre no salão).

• Carpaccio de Filé

(Filé finamente fatiado, molho de alcaparras, mostarda Dijon e azeite extravirgem
com queijo Grana padano ralado grosso e folhas de rúcula).

• Mini Bruschetta à Caprese (12 unidades)

(Mini bruschetta com tomate, mozarela de búfala e manjericão).

• Ceviche de Peixe

(Tiras de filet de peixe branco marinado com limão, gengibre, cebola roxa, pimenta
dedo-de-moça e salsinha).

• Burrata

(Burrata ao pesto de manjericão servida com mini rúculas e tomates cerejas).

Saladas
• Salada de Brie (individual)
(Folhas variadas, frutas frescas e secas, queijo brie levemente derretido ao coulis de
damasco).

• Salada Delícia de Frango (individual)
(Folhas variadas, tiras de peito de frango grelhadas, tomate cereja, mussarela de búfala,
amêndoas, manjericão e azeite extravirgem).

Obs: Cobramos taxa para dividir os pratos na cozinha
Este produto contém alta concentração de sódio

“NÃO TRABALHAMOS COM CHEQUE”

Pastas
• Fettuccine Nero com Camarão

(Massa fresca com tinta de lula e servida com camarões flambados no vinho branco).

•
•

Penne com Filet
(Penne com filé em tiras ao molho creme com mostarda Dijon e funghi-sec).

• Ravióli da Casa

(Massa fresca feita na casa com recheio de mozarela de búfala fresca ao molho de tomate).

Risotos
•

Risoto de Camarão
(Arroz arbóreo, vinho branco, camarões médios no azeite, tomates em cubinhos, ervilhas
frescas, manjericão e queijo grana padano).

• Risoto de Cordeiro
(Arroz arbóreo, vinho tinto, paleta de cordeiro, tomilho, alecrim, queijo grana padano e
finalizado com hortelã fresco).

• Risoto de Pato
(Arroz arbóreo, vinho branco, carne de pato desfiado, azeite trufado, shitake, cebola, queijo
grana padano e redução de vinho do Porto).

• Risoto Caipira
(Arroz arbóreo, vinho branco, frango caipira desfiado, lingüiça caseira, guariroba, pequi,
açafrão, queijo fresco e queijo grana padano).

Obs: Cobramos taxa para dividir os pratos na cozinha
Este produto contém alta concentração de sódio
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Peixes e Frutos do Mar
•

Peixe à Kabanas
(Filé de pescada grelhado ao molho de manteiga de alcaparras com camarão, cogumelos e
batatas, acompanhado de arroz com amêndoas).

• Peixe com Banana Caramelizada
(Filé de pescada grelhado com banana caramelada ao molho de passas brancas, limão e
ervas, servido com purê de mandioquinha).
•
•

•

Salmão ao Molho de Maracujá
(Filé de salmão grelhado no azeite de oliva ao molho de maracujá acompanhado de
purê de mandioquinha e legumes ao vapor).

Camarão à Moda da Casa
(Camarões VG grelhados à provençal com tomatinhos e acompanhados de purê de raízes
brasileiras ao pesto).

• Bacalhau à Moda Antiga
(Lombo de bacalhau assado com batatas, cebolas, brócolis, azeitonas pretas e alho frito
regado ao puro azeite português e arroz branco).

• Bacalhau à Lagareiro (serve 2 pessoas)
(Lombo de bacalhau assado com cebola, batatas assadas ao murro, ovos, brócolis, pimentão
e azeitonas portuguesas, tudo regado ao puro azeite português com alho e acompanhado de
arroz branco).
•

Muqueca do Cerrado (serve 2 pessoas)
(Postas de pintado e camarões cozidos com alho, cebolas, tomates,
pimentão, cheiro verde e coentro no molho de leite de coco, pimenta de
cheiro e azeite de dendê, servidas na panela e acompanhadas de arroz e
pirão do próprio molho).

Aves
• Frango à Italiana
(Peito de frango grelhado com recheio de mozarela de búfala, tomate seco e
manjericão, acompanhado de salada de folhas e arroz com passas e salsa).

Obs: Cobramos taxa para dividir os pratos na cozinha
“NÃO TRABALHAMOS COM CHEQUE”

Este produto contém alta concentração de sódio

Carnes
• Ossobuco
(Ossobuco confit ao molho de vinho com cogumelos e bacon, acompanhado de risoto de
açafrão).

• Picadinho

(Cubinhos de filet, arroz branco, farofa, ovo pochê e banana frita).

• Filet ao Molho de Cogumelos

(Filet ao molho de cogumelos selvagens, acompanhado de risoto de grana
padano com amêndoas).

• Filet em Crosta de Ervas
(Filet com mozarela de búfala e crosta de pão com ervas sobre o molho Pomodoro,
acompanhado de fettuccine fresco na manteiga de sálvia).

Cortes Especiais
•

Picanha Angus (individual)
(Bife de tira)

• Ancho Angus (individual)
(Filé de costela)

• Baby Beef Passion (individual)
(Coração de alcatra)

• Miolo da Fraldinha Beef Passion (individual)
(Corte do diafragma da fraldinha)
• Prime Rib Angus (individual)
• (Costela com osso)

• Beef de Tira Chorizo Beef Passion (2 pessoas)
(Contra-filé em tira)

• Porterhouse Angus (2 pessoas)
(Corte da extremidade da costela com contra-filé e filé mignon)

Acompanhamentos
(Escolha duas opções)

•
•
•
•

Arroz Biro Biro
Arroz com Brócolis
Arroz Branco
Batata Frita

•
•
•
•

Polenta Frita
Purê de Batata
Legumes Grelhados
Farofinha de Ovos

“NÃO TRABALHAMOS COM CHEQUE”

Menu infantil
•

Filezinho grelhado
(Peito de frango ou carne grelhado na manteiga, acompanhado de arroz branco e
batata frita sorriso).

•

Strogonoff
(Strogonoff de frango ou de filé, acompanhado de arroz branco e batata palha).

• Fettuccine Alfredo
(Fettuccine Alfredo com filezinho).

Sobremesas
•

PETIT GATEAU DE CHOCOLATE COM SORVETE DE VANILLA

•

PROFITERÓLIS
(Massa carolina recheada com sorvete e servida com calda de chocolate e
amêndoas)

•

CRÈME BRÛLÉE

•

PETIT GATEAU DE DOCE DE LEITE

•

BANANA FLAMBADA
(Banana flambada no Contreau e laranja, servido com sorvete de creme)

•

TAÇA SORVETE ITALIANO (2 bolas)
(Sonho de valsa, Doce de leite, Flocos, Creme, Morango e Limão)

Acompanhe sua sobremesa com uma taça de vinho doce.

Taça de Vinho de Sobremesa
Obs: Cobramos taxa para dividir os pratos na cozinha
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