
Pães de fermentação natural, 
manteiga defumada,tartar de tomate,

flor de sal e azeite

asinhas crocantes ao molho barbecue 

Bolinhos de taPioca com queijo 
acomPanhados de ketchuP de Banana 

Picante 

mix de Batata, Batata-doce, inhame 
e cará fritos com aioli 

Pães tostados na churrasqueira 
com coBertura do dia  

Morcilla artesanal com vinagrete 

linguiça artesanal 

seleção de emButidos artesanais 
Mollejas de Boi na Brasa com salsa verde 

salada cór – mix de folhas, Bolinhas de 
queijo de caBra com castanhas, BeterraBa 

em conserva, tomate cereja e torradas com 
vinagrete de Balsâmico e mel

“osso de PuPunha” com cogumelos, missô e 
saladinha 

creme de couve-flor 
com ovo mole e Bacon 

Polvo na Brasa com chiMichurri e Pasta de 
Pimentão acomPanhado de salada de erva 

doce com maçã verde

ceviche quente com crocante de
alho-Poró e ceBola 

nossa carne crua - filé mignon angus, gema 
de ovo, ceBolinha e flor de sal 

Para começar

Para comPartilhar

eNtraDaS
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cortes tradicionais

asado de tira 

fraldinha 

chorizo  

 

DrY-aGeD 

MaturaMos nossas carnes a seco, aplicando a técnica 
hoje conhecida coMo dry aged. coM isso, garantiMos 

a concentração do sabor, a quebra das fibras e, 
consequenteMente, a qualidade 

da Maciez. cortes sujeitos à disponibilidade do dia.

new York striP

t-Bone

Prime riB

14 a 30 dias

a cada 100 g/ r$ 20 (MíniMo de 500g)

40 a 60 dias

a cada 100 g/ r$ 30 (MíniMo de500g)

acima de 70 dias

faça sua reserVa

consulte nossa equipe para saber quais pesos,
 cortes e teMpo de Maturação estão disponíVeis

drY-aged – 60 dias

eM alguns cortes, estendeMos o processo de 
Maturação por 60 dias ou Mais. chegaMos, assiM, a 

sabores Mais coMplexos, Mais próxiMos aos eMbutidos, 
e a uMa textura realMente única. 

consulte nossa cozinha para saber Mais.

carNeS

Pancetta de Porco com Purê defumado de 
Batata doce 

Peixe cozido na folha de Bananeira com 
Patacones (discos de Banana da terra), 

velouté de leite de coco e saladinha de 
feijão-de corda

esPaguete à carBonara – gema de ovo, 
guanciale, queijo Peccorino e 

Pimenta-do- reino 

hamBúrguer da casa com queijo mogiana, 
Bacon com mel e maionese de alho 

acomPanhado de Batata frita 
ou salada 

nhoque de aBóBora com ricota,    
manjericão e castanha do Pará 

arroz esPanhol com vegetais e           
romesco 
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Purê de dia 

farofa de Bacon com ceBola 

legumes grelhados 

Batata frita 

rePolho na Brasa, com Pasta de castanha do 
Pará e molho de ostras 

salada de Batata da casa

acomPaNhameNtoS

café coado – fazenda dom viçoso,
de minas gerais

chá de limão siciliano ou hortelã

Para as crianças 

massa ao sugo ou na manteiga

mini escaloPe com fritas 
ou Purê ou legumes grelhados

SoBremeSa

Para fiNalizar

Brownie com sorvete de leite, telha de leite 
defumado e farofa de chocolate Branco

esPuma de iogurte com sorBet de maracujá 
e calda de fruta do conde 

arroz doce Brulée com granita 
de maçã verde 

ceviche de frutas com leche de tigre de 
castanha do Pará

fruta do dia 

Bola de sorvete 
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