PASTE SECCHE

Todos as pastas são acompanhadas do buffet de saladas

•Rigatoni com ragu de linguiça

R$ 95,00

•Rigatoni com almôndegas

R$ 95,00

•Penne arrabiata

R$ 89,00

•Penne à putanesca

R$ 89,00

•Casarecce com cogumelos

R$ 92,00

•Fettuccine Alfredo

R$ 89,00

•Fettuccine com atum

R$ 89,00

•Spaghetti à carbonara

R$ 95,00

•Spaguetti à bolonhesa

R$ 92,00

•Spaguetti sem glúten ou integral

R$ 95,00

•Talharim ao nero di seppia

R$ 110,00

Linguiça toscana e calabresa

Ao sugo ou molho branco e almôndegas de carne ou frango

Molho pomodoro com pimenta

Azeitonas, alcaparras, anchovas e tomate

Shitake, shimeji, champignon no molho branco

Creme de leite e parmesão

Molho pomodoro, atum e azeitonas

Pancetta, ovo e parmesão

Carne moída ao sugo

Molho à escolha: caprese, bolonhesa, carbonara, Alfredo ou cogumelos

Com camarão e bisque

CARTELLE IMBOTTITE

Todas as pastas são acompanhadas do buffet de saladas

•Nhoque de batata à napolitana

R$ 95,00

Muçarela de búfala, tomate e manjericão

•Nhoque de batata roxa à caprese (gluten free)

R$ 90,00

•Ravioli de muçarela

R$ 95,00

Tomate cereja, rúcula, muçarela de búfala e pesto de manjericão

Ao pomodoro

•Ravioli de ricota com salmão

R$ 110,00

Molho de limão-siciliano com couve-flor

•Sofioli de carne-seca com abóbora

R$ 105,00

Com brócolis na manteiga e alho

•Torteloni de búfala com manjericão

R$ 105,00

Ao pesto de manjericão e rúcula

•Mezzaluna 4 queijos

R$ 95,00

Na manteiga e sálvia

•Canelone de ricota com nozes e passas
Molho ao sugo

R$ 95,00

SOBREMESAS
Tiramisu

R$ 42,00

Salame italiano

R$ 40,00

Sorvete de frutas vermelhas com compota

R$ 32,00

Sorvete de chocolate belga com raspas de chocolate

R$ 30,00

Sorvete de ricota

R$ 34,00

Com sorvete de baunilha e calda de chocolate

Com calda de goiabada e crumble

Água 310 ml

BEBIDAS

R$ 5,00

Água com gás 310 ml

R$ 5,00

Água de coco 330 ml

R$ 14,00

Refrigerante

R$ 8,00

Suco natural

R$ 14,00

Suco Del Valle

R$ 9,00

Suco de uva integral 300ml

R$ 16,00

Café expresso

R$ 5,00

Drink Ort

R$ 19,00

Radler

R$ 23,00

Laranja, abacaxi com hortelã ou morango
Pêssego ou uva

Amora, framboesa, limão-siciliano e tahiti - sem álcool
Cerveja e Sprite

Cerveja Baden Baden

R$ 35,00

Cerveja Stella Artois

R$ 15,00

Cerveja Campos do Jordão

R$ 30,00

Avelã, Dunkel, Ginger, Lager, Pinhão, IPA e Dark

Proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Se beber não dirija.

