ENTRADAS
PARA COMPARTILHAR

BURRATA

68

TARTAR DE SALMÃO

62

CARPACCIO

52

STEAK TARTAR

50

BOLINHO DE ARROZ

38

BATATA FRITA TRUFADA

41

PASTÉIS

42

FILÉ PALMITO APERITIVO

98

CHEESEROSINHA

62

DADINHO DE TAPIOCA

45

CROQUETE DE FRALDINHA

49

PARMEGIANA APERITIVO

90

BOLINHO DE COSTELA

45

PICANHA FATIADA

98

LINGUIÇA ARTESANAL

64

CANAPÉ BAR DO LÉO

59

com pesto genovês, tomates em rama assados e pão tostado*

salmão em cubos temperados com molho asiático, base de quinoa, bionese de
abacate, mix de folhas e pão de fermentação natural

finas lâminas de carne, com lascas de parmesão, rúcula, flores de alcaparras,
molho à base de maionese e mostarda dijon. Acompanhado por fatias de pão

carne bovina finamente picada e temperada, servida crua. Acompanhado por
mix de folhas, pão fermentação natural e fritas

8 unidades do nosso bolinho de arroz com muito queijo. Servido com molho
de pimenta de casa

batatas fritas e sequinhas, regadas com azeite trufado e coberta com uma
chuva de parmesão e salsa

8 unidades de mini pastéis nos sabores carne e queijo com azeitona,
servido com molho de pimenta da casa e vinagrete

cubos de mignon refogado no alho, acompanha palmito pupunha fresco e
grelhado com fonduta de parmesão

8 unidades de mini-hambúrgueres de carne e queijo derretido

preparado com queijo coalho e servido com geleia de pimenta

10 unidades dos tradicionais croquetes de carne

delicioso filé à parmegiana cortado em cubos para petiscar

8 unidades de bolinhos de costela ao molho de cerveja escura

400g de picanha grelhada servida com baguete e molho de mostarda

linguiça suína de porco Durok grelhada servida com baguete

fatias de pão preto tostadas, carne crua, picles, cebola e molho
de mostarda, lascas de parmesão e azeitonas chilenas

*nossos pães são preparados pela com levain, num processo
de longa fermentação com farinhas italiana e francesa.

DA NOSSA
COZINHA
ESPAGUETE À CARBONARA

70

RIGATONI DE COGUMELOS

69

ESPAGUETE DE CAMARÃO

86

RISOTO DE CAMARÃO

94

RISOTO DE BRIE COM COGUMELOS

72

RISOTO CAPRESE

72

MIGNON AO MOLHO MERLOT

89

PICADINHO DE MIGNON

72

FILÉ PALMITO

88

COSTELA BOVINA

95

ENTRECOT COM MOLHO DIJON

95

clássica carbonara com bacon, ovo, parmesão e pimenta preta

cogumelos frescos e azeite de trufas

com tomates frescos, manjericão, vinho branco e farofa
de pão crocante

com tomates frescos, limão siciliano e folhas de manjericão

shimeji, shitake, funghi secchi e queijo brie

tomates frescos e secos, mussarela de búfala e manjericão

medalhão grelhado com brie, molho de vinho tinto acompanhado
por batata gratin

arroz, feijão carioca, ovo, couve e pastelzinho de queijo

cubos de mignon refogado no alho, acompanha palmito pupunha fresco e
grelhadocom fonduta de parmesão

assada lentamente, servida com purê de mandioquinha
aveludado, farofa de alho e rúcula

carne alta grelhada, batatas fritas e molho de mostarda dijon

CARRÉ DE CORDEIRO GRELHADO
com risoto de hortelã

130

SALMÃO TERRA MARES

76

ROBALO EM CROSTA

80

ATUM SELADO COM GERGELIM

76

em crosta de amêndoas e castanhas regado ao molho de
maracujá, bionese de abacate e legumes grelhados

crosta de amêndoas e castanhas regado ao molho de coco
(base de pimentões e bisque de camarão). Acompanha legumes
grelhados

acompanha purê de banana, cuscuz primavera com quinoa
ao molho de gergelim

CALDEIRADA DE FRUTOS
DO MAR

115

peixe branco, camarão e lula com delicioso molho à base de leite coco e
pimentões. Acompanhamento de arroz e farofa de dendê

PERNIL DE CORDEIRO

assado lentamente no forno à lenha, acompanhado de batatas
rústicas, alho e alecrim. Serve 3 pessoas, verificar disponibilidade

330

GRELHADOS

preparados na churrasqueira

ESCOLHA O GRELHADO E DOIS ACOMPANHAMENTOS

CORTES BOVINOS
FRALDINHA

76

MIGNON DO ROSA

79

PICANHA ARGENTINA

95

BIFE DE TIRA

95

BIFE DE CHORIZO

88

BIFE DE ANCHO

92

T-BONE STEAK

115

CORDEIRO
CARRÉ DE CORDEIRO

130

AVES, PEIXES E SUÍNOS
FILÉ DE FRANGO MARINADO

69

FILÉ DE FRANGO COM PROVOLONE

75

GALETO DESOSSADO

72

SALMÃO NA BRASA

74

PEIXE DO DIA*

76

PRIME RIB (SUÍNO)

74

*CONSULTE NOSSOS GARÇONS PARA SABER A OPÇÃO DO DIA.

ESCOLHA SEU MOLHO:
CHIMICHURRI
VINAGRETE

ESCOLHA ATÉ
02 ACOMPANHAMENTOS:
ARROZ BIRO-BIRO
ARROZ BRANCO
ARROZ EM GRÃOS
FEIJÃO CARIOCA
FAROFA DE OVOS
FAROFA DE BANANA
BANANA-DA-TERRA
BATATAS AO FORNO COM ALHO E ALECRIM
BRÓCOLIS SALTEADO NO ALHO E AZEITE
ESPETO DE LEGUMES
MIX DE FOLHAS
PURÊ DE MANDIOQUINHA
PURÊ DE BATATA COM PARMESÃO
RISOTO DE PARMESÃO
RISOTO DE ABOBORA
POLENTA FRITA
BATATA FRITA

SALADAS
TUNA SALAD

58

CLÁSSICA CAESAR SALAD

49

SALADA GREGA

52

atum selado, mix de folhas, tomate, cebola-roxa e molho agridoce

alface-americana e romana temperada com molho Caesar, lascas
de parmesão, croutons e tiras de frango grelhado

com azeitonas azapa, queijo feta, crostini, alface-romana, pepino
japonês, tomate-caqui e orégano regado a azeite grego
extra virgem

PRATOS VEGANOS
RISOTO DE COGUMELOS

63

MOQUECA VEGANA

65

com legumes orgânicos

com banana-da-terra, acompanha arroz de brócolis e farofa
de dendê

HAMBÚRGUERES

acompanham fritas ou mix de folhas

BURGUER VEGGIE

52

MANHATTAN

54

CHICAGO

54

pão brioche, hambúrguer vegano, bionese de abacate, tomate
assado e alface roxa

hambúrguer de fraldinha com cheddar, aioli, crispy de cebola,
alface americana e tomate

hambúrguer de fraldinha coberto por queijo suíço, bacon crocante
e cebolas caramelizadas

SANDUÍCHES acompanham fritas ou mix de folhas
PERNIL CLÁSSICO

48

ROSBIFE E GORGONZOLA

59

MILANESA DE MIGNON

50

ROSA MIGNON

59

FRANGO & COLESLAW

42

pão baguete, pernil assado e desfiado, mostarda, cebola, pimentão
salteado e provolone

pão baguete, rosbife feito na casa, gorgonzola, cebola
caramelizada e rúcula

pão baguete, mignon empanado e frito, tomate italiano assado,
rúcula e aioli
pão baguete, filé mignon, provolone, azeitonas , alface americana e vinagrete
pão brioche, peito de frango empanado em farinha condimentada
e coleslaw

PARA OS PEQUENOS
MINIONS

30

PETER PAN

42

HARRY POTTER

34

2 mini-hambúrgueres acompanhados de batatas fritas e molho barbecue

cubinhos de filé mignon com espaguete na manteiga

cubinhos de filé de frango com arroz e fritas

