depuis 1988

delivery & takeaway
11 96331.5709

11 3087.4444

entradas
(OBS: saladas são individuais, servidas
como entrada para um prato principal)
• Burrata Búfalo Dourado, folhas e torradas

38

• Salada de figos – folhas, figos grelhados,
nozes e tartine de chèvre

40

• Salada caprese – tomates variados, mussarela de Búfala
Búfalo Dourado e salsa verde (sem folhas)

38

tortas e quiches
• Torta folhada de camarão e palmito com salada verde
(fatia de torta com camarões inteiros, catupiry e cubos
de palmito, acompanhada de salada de folhas, tomate
cereja, pepino, rabanete e molho mostarda)

49

• Torta de frango caipira com salada verde (fatia de torta
de frango caipira, legumes em cubos e molho bechamel)

45

• Quiche de alho poró com salada verde (fatia de quiche à
base de pancetta, alho poró e queijo Gruyère)

45

• Torta Cremosa de ricota e espinafre com salada verde
(fatia de torta de espinafre refogado, ricota fresca
e castanhas de caju torrada)

45

pratos da casa
MASSAS
• Gnocchi com molho de tomates frescos

49

• Gnocchi carbonara à nossa moda

66

• Linguine carbonara à nossa moda

62

• Linguine cacio e pepe – massa seca com queijo italiano
e pimenta do reino

66

• Ravioli de Mussarela de Búfala e manjericão

66

• Ravioli de abóbora com camarões grelhados

84

PEIXE
• Camarão à provençal – acompanha arroz no próprio molho

120

FRANGO
• Estrogonofe de frango – acompanhado com arroz branco
e batata palha da casa

59

CARNE
• Schnitzel (copa lombo empanada)
com arroz/fritas/purê ou salada de batata

60

• Picadinho do Bistrô – arroz, feijão preto, farofa, ovo poché,
banana e couve

69

• Estrogonofe de carne – feito com filé mignon
e acompanhado com arroz branco e batata palha da casa

69

• Steak tartare – fritas e salada verde

69

• Filé à parmegiana - feito com filé mignon
e acompanhado com arroz branco OU fritas
OU salada verde

69

• Medalhão de filé mignon, molho Dijon
e purê de batatas ou arroz branco

78

• Tornedor de mignon com risoto milanês

78

sobremesas
• Brigadeiro de colher feito com chocolate belga,
acompanhado de farofa de avelã

14

• Brownie com calda de chocolate e farofa de avelã

24

• Arroz doce “L’ ami Jean – calda de caramelo
e farofa de avelã

26

• Torta mousse de chocolate Callebaut INDIVIDUAL

24

• Torta mousse de chocolate Callebaut INTEIRA – 10 cm –
para 2 pessoas

45

• Torta mousse de chocolate Callebaut INTEIRA – 20cm –
para 8 pessoas

180

adicionais
• Porção fritas

22

• Porção arroz

12

• Porção feijão preto

12

• Porção purê de batata

26

• Legumes

18

• Salada verde (folhas, tomate cereja, pepino, rabanete
e molho mostarda)

10

promoções e combos
• Picadinho ou strogonoff de carne para 2 pessoas
+ salada verde

de 158

por 142

• Tornedor de mignon + risoto milanês – para 2 pessoas

150

• Schinitzel + salada de batata + sobremesa
(brownie ou arroz doce ou torta mousse de chocolate)

76

• Filé Parmegiana + fritas + purê de batatas
ou arroz + sobremesa (brownie ou arroz doce
ou torta mousse de chocolate)
• Salada verde + Picadinho + Brigadeiro
• Prato Principal + Sobremesa

de 107

por 97

de 93

por 84

de 92

por 83

Opções de Principal:
• Gnocchi ou linguine carbonara, ou
• Gnocchi gorgonzola
• Linguine cacio e pepe
• Ravioli de Mussarela e manjericão;
Opções de Sobremesa:
• Brownie
• Arroz doce
• Torta mousse

bebidas vendidas à parte
BEBIDAS NÃO ACÓOLICAS
• Água (com ou sem gás)

9

• Água San Pellegrino

15

• Refrigerantes (Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Guaraná,
Guaraná Diet, Tônica, Tônica Diet)

10

• Sucos da marca Natural One (sabores: laranja, uva ou maçã)

10

BEBIDAS ALCÓOLICAS
CERVEJAS

• Cerveja Long Neck (Becks/Heineken/ Stella Artois/Cerpa)
VINHOS

Solicite nossa carta de vinhos

15

