Entradas
• Couvert

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

• Tábua de Frios

(Salaminho, lombo condimentado, mozarela de búfala, Grana Padano, provolone,
ovo de codorna, palmito e azeitonas temperadas).

• 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 tomatinho picado, mozarela de búfala e manjericão).

• Ceviche

(Tiras de filet de robalo marinado com limão, gengibre, cebola roxa, pimenta dedode-moça e salsinha).

• Burrata

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

Saladas
• CAESAR SALAD (individual)

(Alface americana, croutons, parmesão, tiras de frango e molho caesar).

• DELÍCIA DE FRANGO (individual)

(Mix de folhas, tiras de peito de frango grelhadas, tomate cereja, mussarela
de búfala, amêndoas, manjericão e azeite extravirgem).

• ITALIANA (2 pessoas)

(Mix de folhas, tomate sweet grape, azeitonas, mozarela de búfala ao molho
pesto de manjericão).

Hambúrguer
• CLÁSSICO

(200gr de Hambúrguer de picanha no pão da casa com gergelim, servido com
maionese de bacon, alface americana, tomate, muçarela e bacon).

• KABANAS BURGER

(200gr de Hambúrguer de picanha no pão da casa, servido com molho BBQ
caseiro, queijo cheddar e cebola caramelizada).

• MINI HAMBURGUER

(2 mini hambúrgueres de picanha com queijo cheddar e maionese de bacon e
2 mini Hambúrgueres de picanha com queijo cheddar, maionese de bacon e
cebola caramelizada).

• FRITAS DE ACOMPANHAMENTO

Pastas e Risotos
• RAVIÓLI DA CASA

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

• PENNE COM FILET AO MOLHO DIJON

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

•

RISOTO DE CAMARÃO - Individual / 2 pessoas
(Arroz arbóreo com camarões médios no azeite, tomates em cubinhos, ervilhas
frescas, manjericão e queijo grana padano).

• RISOTO DE PATO (individual)

(Arroz arbóreo com confit de pato e cogumelos selvagens).

• RISOTO CAIPIRA - Individual / 2 pessoas

(Arroz arbóreo com frango caipira desfiado, lingüiça caseira, guariroba, pequi,
açafrão, queijo fresco e queijo grana padano).

Aves
• FRANGO A 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).

• FRANGO À VACA BRAVA COMPLETO - 2 pessoas / 4 pessoas
(Cubos de peito de frango flambado ao cognac, molho branco cremoso
gratinado, acompanhado de arroz branco e batata palha).

Peixes
•

ROBALO À KABANAS
(Robalo e camarões grelhados no azeite com alcaparras, champignon e batata
sautée, acompanhado de arroz com amêndoas laminadas).

• PEIXE COM BANANA CARAMELADA

(File de abadejo 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 ao molho de maracujá, acompanhado de mousseline de
mandioquinha e legumes ao vapor).

• 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).

• CAMARÃO KABANAS - 2 pessoas / 4 pessoas

(Camarões médios grelhados ao molho cremoso de queijo Gruyére, acompanhado
de arroz branco e batata palha caseira).

• TILÁPIA À MEUNIÉRE - 2 pessoas / 4 pessoas

(Filezinho de Tilápia grelhado na manteiga à Meuniere, acompanhada de arroz com
salsa e batata sautée).

• BACALHOADA À PORTUGUESA - 2 pessoas

(Lombo de bacalhau assado em lascas com batatas, cebolas, brócolis, azeitonas
pretas e alho frito regado ao puro azeite português e arroz branco).

• MUQUECA DO CERRADO - 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).

• ARROZ À ESPANHOLA - 2 pessoas

(Arroz, frango, polvo, lula, camarão e mexilhão ao vinho branco e açafrão).

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).

Carnes
• 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).

• TOURNEDOR AU POIVRE VERT

(Tournedor grelhado ao molho de pimenta verde, acompanhando de risoto ao
pomodoro).

• 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).

• PICANHA À BRASILEIRA

(Picanha Angus em tira, grelhada e acompanhada de arroz com brócolis, farofa
de banana e vinagrette).

• ENTRECÔTE ANGUS

(Entrecôte Angus grelhado ao azeite de ervas, acompanhado de arroz Biro-Biro e
banana frita).

• FILET À PARMEGIANA - 2 pessoas / 4 pessoas

(Filet empanado ao molho de tomate com presunto e muçarela gratinada,
acompanhado de arroz branco e fritas).

• FILET À PIAMONTESE - 2 pessoas / 4 pessoas

(Medalhões de filet ao molho madeira, acompanhado de arroz à Piamontese e
batata noisette).

• CARNE SERENADA COMPLETA - 2 pessoas / 4 pessoas

(Carne de sol Black Angus grelhada na manteiga, acompanhada de arroz biro biro,
feijão tropeiro, mandioca cozida com alho frito e vinagrette).

• PICANHA COMPLETA - 2 pessoas / 4 pessoas

(Picanha fatiada coberta com queijo, acompanhada de arroz biro biro, feijão
tropeiro, mandioca cozida com alho frito e vinagrette).

• FILET À GORGONZOLA COMPLETO - 2 pessoas / 4 pessoas

(Cubos de filé ao molho cremoso de gorgonzola gratinado, acompanhado de arroz
com passas e batata frita).

Sugestão do Chef - Cortes Especiais

Cortes Australian Passion / Angus
• Shoulder Beef Passion (individual)
(Miolo da paleta)

• Fraldinha Beef Passion (individual)
(Corte da ponta da fraldinha)

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

• Ancho Beef Passion (individual)
(Filé de costela)

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

• Prime Rib Angus (individual)
(Costela com osso)

• Porterhouse Angus (2 pessoas)

(Corte da extremidade da costela com contra-filé e filé mignon)

Cortes Grand Passion / Wagyu
• Bistec Passion Wagyu (2 pessoas)
(Acém sem osso)

Acompanhamentos
(Escolha duas opções)

•
•
•
•

Arroz Biro Biro
Arroz com Brócolis
Batata Canoa
Batata Frita

•
•
•
•

Polenta Frita
Purê de Batata Trufado
Legumes Grelhados
Farofinha de Ovos

