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DO BOTECO

Batata frita. $27  |  Meia $18 
Você pode escolher entre a tradicional (palito) ou Rústica - 500g 250g/

Bolinho de bacalhau 12 un. $39  |  Meia 6 un $28 
Especialidade da casa em forma de pestisco.

Bolinho de carne seca com cabotian. $31 
Eleito o melhor petisco da cidade. Recheado com queijo minas (10 un).

Isca de tilápia com gergelim e tarê. $39 
Feita com Saint Peter, leve e saborosa- 350g.

Pastelzinho de queijo. $29 
12 unidades.

Torresminho. $33 
Feito de panceta bem carnudinha- 350g.

Bruschetta com mix de cogumelos e cream cheese. $30 
6 unidades.

Hamburguinhos. $39 
Pães fofinhos envolvem a carne suculenta com queijo muçarela. A 
maionese de alho que acompanha é um plus no sabor! - 6 un.

Lanchinhos de carpaccio. $39 
Com peito de peru, muçarela, parmesão, 
alface, tomate e molho de alcaparra - 4 un.

Mineirinho de filé. $29 
Sanduíche de filé com queijo no 
pão francês cortado como aperitivo.  

Com bacon e rúcula. $31 
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DO BOTECO

Carpaccio com Torradas. $30 
Com molho de alcaparras e parmesão ralado

Parmesão em lascas.  $28 
Acompanha mel temperado com pimenta- 130g.FR
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O Isca de filé mignon e linguiça com pimenta biquinho . $65 

Acompanha mandioca, farofa da casa, 
pão francês e molho batido- 600g.
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Salada de grãos com camarão. $42 
Camarões médios puxados na manteiga com mix de grãos (arroz negro, 
quinoa, cevadinha, trigo e lentilha).

Salada de Carpaccio. $38 
Alface, tomate, palmito, carpaccio, molho de alcaparra e parmesão. 
Acompanha torradinha.

Salada de folhas com brie. $42 
Alface, rúcula, damasco, queijo brie, nozes e molho de balsâmico.

DA HORTA

Nhoque com camarão e curry. $52 
Massa de mandioquinha e batata, salteado com camarões, tomate cereja, azeitona preta, 
alcaparra e um toque de curry.

Nhoque três queijos. $42 
Massa de mandioquinha e batata, molho com provolone, parmesão e gorgonzola.

Penne à moda. $48 
Ao molho cremoso com filé em tiras, shitake, shoyu, azeitonas pretas e salsinha.

Penne à portuguesa. $92  |  Meio $46 
Com lascas de bacalhau, tomate, cebola, azeitona preta, alho e salsinha puxados no azeite. 

DA MAMA
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À Baiana 
No molho de leite de coco, azeite de dendê, 
creme de leite, cebola, tomate e salsinha. 
Acompanha pirão e arroz branco.

Camarão. $150

Pintado. $88  |  Meio $60 
     

DA AGUA

Acréscimo de Camarões. $20  |  Meio $10

BACALHAU

ST. PETER

CAMARÃO

Lombo Grelhado. $155  |  Meio R$ 88 
Com aspargos, palmito, batatas coradas e alho no azeite.

Na cumbuca. Meio. $155  |  Meio R$ 88 
Temperado com aspargos, cebola, tomate, salsinha e azeitona preta, com uma 
camada de purê de batatas e gema de ovo, gratinado.

Em crosta de parmesão e aveia. $49 
Com arroz cremoso de camarão e cabotian, limão siciliano e aspargo.

À grega (6un). $160 
Camarões grandes (6 unidades) empanados com palmito, ervilha, panachê de presunto 
e queijo, banana à milanesa, batata rústica, figo, pêssego, cereja e arroz à grega.



Ligue para
18 3621- 8953

Whatspp
18 99155-9757

Filé à Parmegiana

Filé à Parmegiana 
Filé à milanesa envolto em queijo muçarela, 
molho de tomate, parmesão ralado e ervilhas 
frescas 
 
Mignon. $110 | Meia $63

Noix. $90 | Meia $55

Frango. $65 | Meia $42 

Filé à Cubana 
Filé à milanesa com presunto e queijo 
muçarela, figo, pêssego, palmito, ervilha, 
banana à milanesa e batata rústica 
 
Mignon. $116 | Meia $68

Noix. $92 | Meia $61

Frango. $68 | Meia $46 

OS FAMOSOS

Inteira $15 Meia. $10  

  ACRESCENTE 
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ESCOLHA
O PONTO

mal Passada

Ao ponto para
mal passada

Ao ponto para
bem passada

no ponto

bem passada

NOSSOS CLASSICOS 
PODEM SER PEDIDOS COM 
O CORTE A SUA ESCOLHA

Ao Molho Mostarda 
Com cogumelos paris e batatas sauté. 

Com Farofa de Banana 
E manteiga de ervas.

Com Nhoque ao Molho Três queijos 
Massa de mandioquinha com batata e molho com 
provolone, parmesão e gorgonzola.

Do Chef 
Com farofa de shitake, gratinado no forno e batata 
com rúcula na manteiga.

Filé de frango. $44

Filé mignon. $65 
escolha entre filé alto 

ou medalhões

Noix. $60

-

-

     
 P R A T O

INDIVIDUAL

BRASILIDADES
Rabada com polenta e rúcula. $56 
Cozida lentamente num molho suculento e servida 
com um toque de queijo parmesão.    
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Completa.  $83 | Meia 50 
Com pé de porco, costelinha, paio, linguiça calabresa e carne seca. 
Acompanha arroz, couve refogada, laranja e caldinho com vinagrete.

Especial.  $87 | Meia 55 
Sem pé de porco, com um pouco mais dos outros ingredientes no feijão.

Feijoada do 
Barracão

aos sabados
feijoada do
barracao

-

-
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Brownie com sorvete. $22 
E brigadeiro de colher.

Petit Gateau. $22 
Mini bolo com recheio cremoso de 
chocolate com sorvete de creme.

DA CONFEITARIA


