
Executivo do Chef    
Contrafilé, peito de frango ou costelinha suína 
grelhados, acompanhados por arroz (branco ou 
integral), feijão e salada

Fettuccine  Araçá     
Fettuccine, tiras de mignon, creme de leite 
fresco, gorgonzola e salsinha.

Fettuccine Zezos   
Fettuccine, confit de tomate cereja, ervas finas, 
azeite, rúculas e parmesão. 

Arroz de Rabada            
Arroz branco, rabada desfiada e ovos fritos.

Entrecôte de Paris            
Filé mignon, molho especial do chef, arroz
e fritas.

St Peter     

Verão      
Filet de tilápia com uvas, cebolas roxas e 
alcaparras. Acompanha arroz integral.

Nize       
Filet de tilápia ao molho agridoce de morangos 

e manjericão. Acompanha batata assada.

Ninos     
Filet de tilápia ao molho pomodoro, com 

abobrinhas grelhadas e farofinha.

Anholines      
     
Massa caseira recheada e gratinada no forno. 

*Consulte as opções de recheios do dia. 

 

Nosso dia a dia...

SALADAS

Salada do Chef                     
Alface, rúcula, cenoura, tomate-cereja, ovo 
cozido, bacon e lascas de  parmesão ao molho 

de mostarda e mel.        

Salada Araçá          
Alface, tomate-cereja, grão de bico, quinoa, 

amêndoas e manjericão.

Salada de carpaccio      
Alface, rúcula e carpaccio ao molho de 
alcaparras e parmesão ralado.

*Acréscimo de grelhados:    
Contrafilé, peito de frango
ou costelinha suína.
 

SOBREMESAS

Amorino    R$26
Sanduíche de brownie e sorvete de 

creme com fondant de chocolate. 

Mais opções na nossa vitrineMais opções na nossa vitrine
Sugestıes do chef para hoje

Pra gentePra gente
 o pão é sagrado o pão é sagrado

R$ 32

R$48

R$38

R$49

R$49

R$49

R$35

R$40

R$45

R$15

R$49



  REFRIGERANTES  

Coca Cola     
Coca Cola Zero    
Guaraná   
Guaraná Zero  
Tônica  
Tônica Zero 
Schweppes Citrus    
H2oH Limão    
H2oH Limoneto   

ÁGUA
 
Água Ibirá R$4

DRINKS

Aperol Spritz   R$29
Gin Tônica  R$35
Negroni   R$35 
Caipiroska  R$26

SUCOS PRENSADOS
A FRIO 

- Carpe Diem

- Elixir Verde

- Amor Verde

- Aloha

- Sol de Verão

- Rehab

- Rivotril

- Meli-melão

CERVEJAS

Budweiser   
Heineken   
Stella Artois  
Corona
Beck’s

sem açúcarsem açúcar

Café expresso R$5

R$ 9,90

R$6

R$12

SUCOS
Consulte as opções do dia

R$8


