ENTRADAS
COUVERT - R$ 8,00

Torradas de ciabatta, manteiga, patê e antepasto do dia.

CAESAR SALAD - R$ 14,00

Alface americana, mini folhas, bacon, crótons, queijo parmesão e molho caesar.

SALADA CAPRESE - R$ 15,00

Queijo mussarela de búfala, tomate, manjericão e molho pesto.

CANJA - R$ 24,00
CREME DO DIA - R$ 18,00

CARNES
MIGNON A PARMEGIANA - R$ 52,00

Medalhão de filé mignon empanado coberto com molho pomodoro e queijo
servido com de arroz e batatas fritas ou fettuccine na manteiga ghee.

MIGNON AO ALIGOT - R$ 58,00

Filé mignon grelhado com molho demi glace servido com
purê de batatas com queijo e farofa de castanhas.

MIGNON E MIX DE FOLHAS - R$ 52,00

Filé ao molho dijon, servido com mix de folhas e tomates.

AVES
FRANGO GRELHADO - R$ 34,00

Filé de frango grelhado, servido com risoto de alho poró e farofa de amêndoas.

FRANGO A PARMEGIANA - R$ 38,00

Frango empanado coberto com molho pomodoro e queijo servido com
arroz e batatas fritas ou fettuccine na manteiga ghee.

MARRECO CONFIT - R$ 55,00

Coxa e sobrecoxa de marreco assados em baixa temperatura, acompanhado de
duas salsichas tipicas alemãs, purê de batatas e chucrute refogado com bacon.

PEIXES E PESCADOS
SALMÃO COM RISOTO DE LIMÃO SICILIANO - R$ 55,00
Filé de salmão, servido com risoto de limão siciliano, alho poró e parmesão.

SALMÃO, PALMITO GRELHADO E SALADA - R$ 53,00

Filé de salmão, servido com palmito grelhado, mix de folhas e tomate cereja.

CAMARÃO A ROMANA - R$ 69,00

Camarões empanados com crosta de parmesão servidos com
risoto de alho poró e parmesão.

CAMARÃO AS NATAS - R$ 69,00

Massa artesanal, servida ao molho de camarão as natas.

MASSAS E RISOTOS
ESPAGUETE A BOLONHESA - R$ 36,00
Massa artesanal, servida com molho o tradicional molho à bolonhesa

FETTUCCINE A CARBONARA - R$ 36,00
Massa artesanal, servida com molho a carbonara

RISOTO AO FUNGHI - R$ 39,00

Arroz arbóreo, queijo parmesão, funghi e vinho branco.

RISOTO DE LINGUIÇA BLUMENAU - R$ 36,00

Arroz arbóreo, queijo parmesão, com a tradicional linguiça Blumenau

SOBREMESAS
BROWNIE COM SORVETE - R$ 22,00
Bolo à base de chocolate com castanhas do Brasil
acompanhado de sorvete de creme.

PETIT GATEAU - R$ 20,00

Bolo à base de chocolate, acompanhado de
sorvete de creme e calda de frutas vermelhas.

PUDIM DE LEITE - R$ 12,00

Sobremesa à base de leite com caramelo.

GRAND GATEAU - R$ 30,00

Bolo à base de chocolate coberto com ganache,
acompanhado de picolé de chocolate branco,
morangos e castanhas.

