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ENTRADAS   S t a r t e r s

Croquete de Jamón Serrano, aioli caseiro  54
Spanish ham croquet, homemade aioli

Cuscuz de couve-flor, curry, creme de abacate, salmão maçaricado  54
Cauliflower couscous, curry, creamy avocado, blowtorch salmon

Tartar de Beijupirá, maracujá e romã  62
Cobia fish tartar, passion fruit, pomegranate

Palmito pupunha grelhado, salada de tomate, alho confit  55
Grilled Palm heart, tomatoes salad, confit garlic

Carpaccio de filé mignon grelhado, molho Grana Padano, mini alcaparra  68
Grilled filet mignon carpaccio, Grana Padano sauce, mini caper

Queijo de ovelha, figo caramelado ao balsâmico, mix de folhas  62
Sheep cheese, caramelized figs, salad leaves, balsamic vinegar

PR INC IPA IS   M a i n  

Nhoque de mandioquinha, molho de tomate, cogumelo, queijo de cabra  76
Brazilian potato Gnocchi, tomatoes sauce, mushroom, goat cheese

Moqueca de Banana, arroz Basmati, alho poró  76
Banana Casserole, Basmati rice, leek

Polvo grelhado, batatas ao murro, molho romesco  102
Grilled octopus, roasted potato, romesco sauce

Camarão grelhado, arroz de abacaxi com coco e cardamomo  109
Grilled prawns, pineapple rice, coconut, cardamom

Peixe do dia grelhado, legumes assados, couve-flor  94
Catch of the day, roasted vegetables, cauliflower sauce

Salmão em crosta de chia, molho de batata-baroa, espinafre à catalana  92
Chia crusted Salmon, spinach “Catalan” style, Brazilian potato sauce

Filé mignon à milanesa, purê de batata ao alho, tomate cereja  92
Filet mignon “Milanese” style, garlic mashed potato, cherry tomato

Bife Ancho black angus, feijão cavalo e farofa de cebola  98
Black angus Rib Eye, cranberry beans, onion “farofa”

Será acrescido a todos os valores 10% referente à taxa de serviço. “Se beber, não dirija”.  A 10% service charge will be added to all prices. "If you drink, do not drive”.
É proibida a venda, oferta, entrega e permissão de consumo de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de 18 (dezoito) anos.

Lei 6153 de 05 de janeiro de 2012 e artigo 243 da Lei Federal 8069 de 13 de julho de 1990. Fiscalização Sanitária do Município do Rio de Janeiro - Tel.: 1746 
Comissão de Defesa do Consumidor Tel: 0800 285 2121 - Procon - Tel: 151- Av. Rio Branco, 25 - Centro - Rio de Janeiro - RJ.

Contém peixe ou produtos de pesca
Contains fish or fish products

Contém oleaginosas**
Contains oilseeds**

Contém crustáceos
Contains crustaceans

Contém leite ou produtos lácteos
Contains milk or milk products

Contém glúten*
Contains gluten*

Contém ovos ou derivados do ovo
Contains eggs or egg derivatives

Contém amendoim
Contains peanuts

Vegetariano
Vegetarian

Contém soja
Contain soya

  * Presente no trigo, centeio, cevada, aveia e suas estirpes hibridizadas.
** Amêndoas, avelãs, castanha-de-caju, castanha-do-pará, macadâmia, nozes, pecãs, pistache, pinoli. 

ALÉRGICOS: Informamos que não possuímos uma cozinha específica para manipulação de alimentos livres de alergênicos, portanto, nossos pratos 
podem conter traços dessas substâncias. Caso possua algum tipo de restrição alimentar, favor informar ao garçom antes de realizar seu pedido.


