PRINCIPAIS
Prato da casa >
nossa releitura do PF: arroz

30

com açafrão e sementes,
guisado de leguminosa,

PETISQUETES

vegetais e conservas da
casa (OL)

30

< Palta & Patacones
famoso tapa

< Arroz Chaufa

colombiano de banana

porco, ovo, cenoura, amendoim e

da terra verde frita

óleo de gergelim (O)(A)(OL)(SJ)

com pasta de abacate

< Arroz Chaufa Veggie

e pico de gallo

38
38

shimeji, ovo, cenoura, amendoim
e óleo de gergelim (O)(A)(OL)(SJ)

Ceviche peruano > peixe

36

do dia, batata doce

42

Pescado ao Dukkah >

assada, milho, cebola roxa,
pimenta dedo de moça e

peixe do dia ao molho de

coentro

Dukkah de amendoim e
especiarias, trio de quinoa
com legumes e farofa de
mandioca com castanha

Currywurst >
linguiça artesanal, papas

cajú (A)(OL)

38

com trio de pápricas,

Barriga de Pirarucu

ketchup da casa, mostarda

⬇︎

com molho chimichurri da casa, chibé de farinha

artesanal finalizado com

d'água com vinagrete, vegetais braseados,

curry indiano (consulte sobre

leguminosa da semana e patacones

a pimenta)

TOSTADAS & CHORIPAN

Pães em fermentação natural

< Tostada de Shimeji

26

confit com ovo caipira,
tomate assado, pancs

ADICIONAIS

e farinha de Dukkah

para

(G)(A)(O)

4

Ovo Caipira

10

Porco

< Tostada Ibérica

28

12

Shimeji

com pastrami artesanal,

SALADA & PRINCIPAIS

pasta de abacate,
berinjelas braseadas e
molho mexicano pico de

S A L A D A

gallo (G)

Salada Marroko
30

Choripan & papas
linguiça artesanal, repolho em conserva, nosso
chimichurri e mostarda fermentada da casa
acompanha porção de papas assadas (G)

34

Trio de quinoa com molho
asiático, cenoura, pancs
tomate, cebola roxa
braseada, conservas da
casa, mix de sementes
com dukkah (A)(OL)(SJ)

(A)AMENDOIN

(G)GLÚTEN

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

49

BEBIDAS NATURAIS

DRINKS

(300 ou 500 ml ou 1L)

10/15/30

Carota Citrus

28

< Drink Maia

tangerina natural - sem açúcar

gin&tônica, nibs de cacau e
casca de laranja

Limonada de Coco >

10/15/30

leite de coco, limão e açúcar

28

Sazonalito >
gin&tônica com fruta da estação

10/15/30

Sazonal

e pimenta rosa (consulte sabor)

consulte sabor

S O B R E M E S A

E

C A F É

Coco Loko >

28

gin, leite de coco, limão
e açúcar

Café coado na Prensa Francesa por Acervo Café

torra

clara que passa por um processo de lavagem trazendo notas

Coco Loko ao rum >

limpas e delicadas com aroma de frutas escuras e

25

rum, leite de coco, limão

13

especiarias.

e açúcar

150ml
300 ml

20

Torta fudge de chocolate com café e geleia da safra >

20

torta de chocolate sem glúten finalizada com café
acompanhada de geleia com fruta da safra (L)(O)

20

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

CARROT CAKE SOB ENCOMENDA

Bolo inteiro P - 1kg/ 10 fatias
Bolo inteiro M - 1,5kg/ 15 fatias

Pedidos devem ser feitos com mínimo de

Bolo inteiro G - 2kg/ 20 fatias

24h de antecedência

Bolo inteiro GG - 2,5kg/ 25 fatias

150
200
250
310

FINAL DE SEMANA
Sábado e Domingo
10h às 14h

B R U N C H

S A Z O N A L
Tigela

autoral e de temporada; o nosso queridinho e astro rei

26

ovos mexidos

66

para 1 pessoa

fatia de pão em fermentação natural

120

para 2 pessoas

1 bebida da casa
1 entrada
1 prato principal
1 sobremesa

(A)AMENDOIN

(G)GLÚTEN

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

