Petiscos
• 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).

• Bolinho de Arroz (12 unidades)

(Bolinho de arroz recheado com calabresa e queijo).

• Bolinho de Bacalhau (12 unidades)

(Bolinhos de bacalhau fritos acompanhados de molho de Tártaro).

• 1/2 Porção de Bolinho de Bacalhau (6 unidades)

(Bolinhos de bacalhau fritos acompanhados de molho de Tártaro).

• Disco de peixe (1 unidade)

(Disco de robalo empanado na farinha Panko com molho de ervas).

• Bacalhau Kabanas

(Lombo de bacalhau assado com batatas, brócolis, cebola, azeitonas pretas e alho
frito regado ao puro azeite português).

• Tilápia Crocante

(Iscas de tilápia empanada com farinha Panko, acompanhado de molho Tártaro,
rosê e mostarda com mel).

• Camarão Crocante

(Camarões médios empanados com farinha Panko, servido com trio de molhos)

• Camarão ao Alho e Óleo

(Camarões médios salteados no azeite com alho).

• Lula à Dorê

(Anéis de lula empanados, servidos com limão e molho tártaro).

• Dadinho de tapioca (10 unidades)

(Dadinho de tapioca com melado de cana e geleia de pimenta).

Petiscos
• Queijo Coalho com Melado de Cana

(Queijo coalho grelhado no azeite, servido com melado de cana).

• Paleta de Cordeiro Petisco

(Paleta de cordeiro assada por 7 horas, servida com molho do próprio assado,
rúculas, batatas e cebolas assadas).

• Mini Pastéis Fritos ou Assados (12 unidades)

(Carne com pequi, carne, frango com guariroba e queijo).

• Pastel do Mercado (individual)

(Pastel recheado de puro bacalhau do Porto. Acompanha pesto de azeitonas).

• Frango à Vaca Brava

(Cubos de peito de frango flambado ao cognac, molho branco cremoso e gratinado).

• 1/2 Frango à Vaca Brava
• Frango à Passarinho

(Frango frito servido com alho e cebola).

• 1/2 Frango à Passarinho
• Carne Serenada Swift Black Angus

(Carne de sol Black Angus grelhada na manteiga, acompanhada de mandioca
cozida com alho frito).

• 1/2 Carne Serenada Swift Black Angus
• Picanha Fatiada

(Picanha fatiada coberta de queijo, acompanhada de cebola no vinagrete de ervas,
mandioca cozida e farofa).

• Picanha à Palito

(Picanha à palito grelhada com cebola, coberta de queijo com crocante de bacon e
acompanhada de fritas).

• Lingüiça da Casa Temperada

(Lingüiça de pernil sem conservantes, temperada com pimenta e cheiro verde,
acompanhada de mandioca cozida).

• Barriga de Porco

(Barriga de porco pururucada, servida com abacaxi grelhado e batatas confitadas).

• Costela Barbecue

(Costela ao molho Barbecue acompanhado de batata frita).

• Cupim Fatiado

(Cupim assado lentamente e fatiado, servido com farofa do chef, saladinha de jiló
com tomate e mandioca cozida).

• Torrada Especial

(Baguete finamente fatiada com tomate, orégano e queijo parmesão ralado).

Petiscos
• Filet ao Gorgonzola

(Cubos de filé ao molho cremoso de gorgonzola e gratinados).

• 1/2 Filet ao Gorgonzola

(Cubos de filé ao molho cremoso de gorgonzola e gratinados).

• Filet ao Molho Madeira

(Cubos de filé ao molho madeira, champignon e salsa).

• Porção de Grana Padano c/ mel (100gr)
• Pão de Alho
• Porção de Torresmo
• Porção de Palmito
• Batata Frita
• Batata Frita Sorriso
• Batata Frita com cheddar e Bacon
• Batata Canoa com Parmesão e Salsinha
• Porção Feijão Tropeiro
• Porção Mandioca cozida
• Molho Extra
• Caldo de Feijão (Somente aos sábados)

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

