PRINCIPAIS

PETISQUETES
32

< Palta & Patacones
famoso tapa
colombiano de tortilha
de banana da terra
verde frita com pasta
de abacate e pico de
gallo

Ceviche Peruano >
peixe branco, batata doce
assada, milho, cebola roxa,
pimenta dedo de moça e
coentro

38

Ceviche Coreanito >
peixe branco, camarão,
kimchi, leite de tigre,
abacate e milho chullpi

58

Currywurst >
linguiça artesanal, papas
com trio de pápricas,
ketchup da casa, aioli de
mostarda finalizado com
curry indiano (O)

Prato da casa >
nossa releitura do PF: arroz
com açafrão e sementes,
leguminosa da semana,
vegetais da safra e
conservas da casa (OL)
sugestão: adicionais da
casa

32

< Arroz Chaufa
arroz, porco, ovo, cenoura,
amendoim, shoyu e óleo de
gergelim (O)(A)(SJ)

40

44

< Arroz Chaufa Veggie
arroz, shimeji, ovo, cenoura,
amendoim, shoyu e óleo de
gergelim (O)(A)(SJ)
Pescado ao Dukkah >
Molho Dukkah de amendoim
e especiarias com tilápia,
jardim de quinoa e farofa de
farinha goiana com castanha
de cajú (A)(OL)

40

44

Barriga de Pirarucu selvagem por Gosto da
Amazônia
com molho chimichurri da casa, chibé de farinha
d'água com pico de gallo, vegetais braseados,
leguminosa da semana e patacones

⬇︎

50

TOSTADAS & CHORIPAN

Pães em fermentação natural

< Tostada de Shimeji
confit com ovo caipira,
tomate assado, pancs
e farinha de Dukkah
(G)(A)(O)

< Tostada Ibérica
com pastrami artesanal,
pasta de abacate,
berinjelas braseadas e
molho mexicano pico de
gallo (G)

Choripan & papas
linguiça artesanal, relish de
repolho, chimichurri, aioli de
mostarda fermentada da casa
acompanhado de porção de
papas assadas (G)(O)

(A)AMENDOIN

(G)GLÚTEN

32

28

ADICIONAIS

para SALADA & PRINCIPAIS

5

Ovo Caipira
Porco

10

Shimeji

12

30

S A L A D A
Salada Marroko
Trio de quinoa com molho
asiático, cenoura, pancs
tomate, cebola roxa
braseada, conservas da casa,
mix de sementes e farinha
dukkah (A)(OL)(SJ)
sugestão: adicionais da casa

34

(L) LEITE (O)OVO (OL)OLEAGINOSAS (SJ)SOJA

(

)PICANTE

BEBIDAS NATURAIS

(300 ou 500 ml ou 1L)

Carota Citrus
tangerina natural adoçado com laranja
(sem açúcar)

10/15/30

Limonada de Coco >
leite de coco, limão e açúcar

10/15/30

Sazonal

10/15/30

consulte sabor

S O B R E M E S A

E

C A F É

Café coado na Prensa Francesa cafés especiais
selecionados por Acervo Café e Dupla Cafés Especiais.
Consulte sabores e características no balcão.
150ml

13

300 ml

20

Torta fudge de chocolate com café, cacau e geleia da casa >
torta de chocolate sem glúten com gengibre finalizada com café e cacau acompanhada
de geleia da casa (consulte sabor). (L)(O)

20

Carrot cake da Bertacaroteno >
bolo/torta de cenoura ralada com nozes, canela e noz moscada com recheio e
cobertura de cream cheese de limão finalizado com sementes (OL) (L) (G) (O)
Conservar em geladeira para ficar mais gostoso.

20

BERTACAROTENO SOB ENCOMENDA
Pedidos devem ser feitos com mínimo de 24h de antecedência

Bolo inteiro P - 1kg/ 10 fatias
Bolo inteiro M - 1,5kg/ 15 fatias
Bolo inteiro G - 2kg/ 20 fatias
Bolo inteiro GG - 2,5kg/ 25 fatias

150
190
230
270

DRINKS

por Mari Mesquita

30

Drink Maia > 380ml
o gin tônica de casa com a potência do cacau e o frescor da
laranja.
Ingredientes: YVY Terra - gin premium feito com botânicos
nativos, infusionado com casca de cacau da La Barr, água tônica,
nibs de cacau e perfume de laranja.
Perfil sensorial: Refrescante e cítrico.

26

Coco Loko ao rum > 380ml
limonada de coco da casa com rum e pimenta Jamaica.
Ingredientes: Rum, leite de coco, limão tahiti e pimenta jamaica.
Perfil sensorial: Cremoso e potente.

Sazonalito > 380ml
sempre mudando como nós, o Sazonalito acompanha as estações
e valoriza o que a estação oferece a cada momento.

30

Ingredientes: YVY Terra - gin premium feito com botânicos nativos,
fruta da estação e pimenta rosa.
Perfil sensorial: Refrescante e frutado.

28

Maracujá no Jequitibá > 380ml
coquetel refrescante usando o destilado de orgulho nacional.
Feito com cachaça local envelhecida em barris de jequitibá.
Ingredientes: Cachaça Cavaco envelhecida em Jequitibá, calda
de maracujá da Comedoria e manjericão.
Perfil sensorial: Refrescante e frutado.

para SALADA & PRINCIPAIS

Kom Remolacha > 380ml
nossa ode aos fermentados, marca da Comedoria, agrada aos
paladares mais abertos aquela acidez que nos faz salivar de
vontade do próximo gole.

34

Ingredientes: YVY Vodka - destilado premium feito à base de
cana-de-açúcar e coquinho babaçu, relish de beterraba da casa
e kombucha de tangerina.
Perfil sensorial: Ácido e equilibrado.

Cáprika > 220ml
por aqui gostamos de ousar e experimentar combinações até
encontrarmos o sabor que queremos apresentar. Cáprika é nossa
leitura do tradicional bloody mary. Com cenoura no lugar do
tomate e um sem número de temperos e especiarias, carregamos
a xícara de complexidade sensorial.
Ingredientes: VY Vodka - destilado premium feito à base de
cana-de-açúcar e coquinho babaçu, suco de cenoura temperado
com especiarias, uma pitada de kimchi, mel, limão tahiti e rama
de cenoura.
Perfil sensorial: complexo e nutritivo.

20

