menu delivery Più
take away
faça seus pedidos pelo tel. 3360-7718 ou 97740-0716
ou nas plataformas ifood - rappi - groomer.go
_______________________________________________
ENTRADAS
salada Più 25.

folhas verdes ( Fazenda Cubo ), abóbora assada, queijo de cabra e nuts

linguiças artesanais 30.

javali, suína, cordeiro, compota de tãmaras, coalhada e repolho com
especiarias

croquetas de maiale 28.

empanadas na panko, mostarda de jaboticaba e maracujá

polenta 29.

com cogumelos e limão siciliano

PRINCIPAIS
__________________________________________________
arroz de açafrão 49.
ragú de língua

arroz de alcachofra 52.
com camarões e queijo tulha

picci ao pomodoro 48.
cotoleta à milanesa 60.

suculenta bisteca empanada, salada de rúcula e tartar de tomate fresco

spaghetti alla chitarra 48.
caccio pepe com lulinhas

lasagna ao forno 46.

massa verde, ragú bolognese do nosso blend de carnes

melanzana 46.

lasanha de berinjela orgânica à parmeggiana

PRINCIPAIS

continuação

ravioli doppio alla rossini 61.

recheado com pernil e foie gras, sugo de vinho madeira

gnocchi de batata 42.

tiras de alcatra, sugo de tomate, cogumelo paris e espinafre

polpeta ao forno 46.

recheada de queijo caccio cavalo e tagliollini na manteiga de sálvia

peixe do mercado 62.

purê de batata doce roxa, salada de abóbrinha e vagem

costela de boi cozida 24h 60.

com batatas, queijo canastra, cebolinha e migas de milho

SOBREMESAS
. sorvetes 15.

castanha do pará - sorbetto de manga - sorbetto de morango e
manjericão

. tiramissú 17.
. panacota de côco e frutas amarelas 14.
. mousse de chocolate belga, licor amaretto e
crocante de castanha do pará 20.
BEBIDAS
água mineral sem gás ou com gás 6.
água san pellegrino 500ml 16.
refrigerantes 6.
nosso chá
chá mate orgânico, capim limão e limão siciliano 12.
CERVEJAS
. hoegaarden witbier 6.90
. goose midway IPA 9.90
. colorado appia 6.

VINHOS
paisaje de los andes 40.

cabernet sauvignon - colchágua - Chile

miluna rosso 40.

negroamaro / sangiovese - puglia - Itália

delle rocche nobile 38.

montepulciano d’abruzzo - Itália

urraca 70.

malbec - vale do uco - Argentina
* elaborado pelo enólogo Bressia

callia 39.

syrah / bonarda - mendoza - Argentina

viejo feo 68.

pinot noir - maule - bodegas tinajas - Chile

terranoble 40.

carmenére - valle central - Chile

barone montalto 58.

pinot grigio - sicília - Itália

* PROMOÇÃO PIÙ DA SEMANA
* na compra de 2 pratos leva como cortesia 1 meia garrafa
de vinho.
* ou compras acima de R$ 200,00 escolha o sorvete ou
sorbet de sua preferência + 2 cervejas Stella Artois

