


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

Batata frita com bacon e creme de queijo. $30  |  Meia $20

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.

Queijo brie empanado. $40 
Acompanha pão italiano, mel com pimenta e geleia de framboesa.

Pastelzinho de shimeji com cream cheese. $30 
12 unidades.

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.

Bruschetta com tomate seco e muçarela de búfala. $32 
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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Cestinha de Camarão.

Bolinho de Bacalhau



Isca de filé mignon e linguiça com pimenta biquinho. 

Canapé de carpaccio. $39 
Um clássico da casa! Ótimo para acompanhar um 
coquetel, um vinho ou uma cervejinha - 30 un.

Cestinha de Camarão. $39 
com vinagrete de abacaxi e catupiry - 6 un.

Parmesão em lascas.  $28 
Acompanha mel temperado com pimenta- 130g.
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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.

Linguiça Barracão. $39 
Com redução de vinho tinto e mel- 12 un. 
Acompanha pão francês.

DO BOTECO

Bruschetta com mix de cogumelos e cream cheese

Lanchinho de Carpaccio
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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 
 
Saint peter. $69 
     

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.

Grelhado ao pesto de rúcula. $44 
Com purê de banana e mini tomate assado.

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.

Grelhados (6 un). $160 
Camarões grandes (6 unidades) com arroz de coco, provolone crocante e geleia de 
abacaxi com pimenta.

À Brasileira 
No molho de tomate com cebola 
e salsinha. Acompanha pirão e 
arroz branco.

Camarão. $140

Pintado. $81  |  Meio $55 
 
Saint peter. $60

Pintado à Baiana com camarões

DA AGUA
-

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.

Mix de folhas com palmito e molho grego. $30 
Alface, rúcula, tomate cereja, palmito, cebola roxa, cenoura ralada.

Escolha a carne: $28 
Mini hambúrguer  |  Filé Mignon  |  Filé de Frango

Escolha 2 acompanhamentos: 
Arroz  |  Feijão  |  Ovo frito  |  Batata frita  |  Purê de Batatas  |  Macarrão ao Sugo

Fettuccine com cogumelos e aspargos. $46 
Salteado na manteiga com tomate cereja e salsinha.

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 HORTA

DA MAMA

PARA OS PEQUENOS

Salada Grãos com Camarão

Acréscimo de Camarões. $20  |  Meio $10



ESCOLHA
O PONTO

mal Passada

Ao ponto para
mal passada

Ao ponto para
bem passada

no ponto

bem passada

AGORA NOSSOS 
CLASSICOS PODEM SER 
PEDIDOS COM O CORTE 
A SUA ESCOLHA

À Inglesa 
Filé com legumes (escolhidos e preparados 
conforme a sazonalidade) e palmito na manteiga. 

Ao Molho Mostarda 
Com cogumelos paris e batatas sauté. 

Au Poivre 
Com fettuccine na manteiga de sálvia e molho 
escuro com alecrim e pimenta do reino verde.

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.

Com Queijo Brie e Geleia de Abacaxi  
Ao molho pomodoro e batata frita rústica.

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

Chorizo. $68

Filé de frango. $44

Filé mignon. $65 
escolha entre filé alto 

ou medalhões

Noix. $60

-

-

     
 P R A T O

INDIVIDUAL

Bacalhau na 
Cumbuca

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 
File com queijo brie e geleia de abacaxi



NESPRESSO

Banana Grelhada com Sorvete. $19 
Banana nanica na calda de açúcar mascavo 
com toque de noz moscada e sorvete de 
creme.

Brownie com sorvete. $22 
E brigadeiro de colher.

Creme brulé de café. $22

Crumble de Banana. $22 
Com calda de maracujá, farofinha de nozes 
e amêndoas e sorvete de creme. 
Sem sorvete. $18

Arroz branco. $7
Arroz à Piemontese. $20
Arroz à grega. $15
Arroz com alho. $12

Farofa de banana. $20
Molho extra (porções). $3
Cesta de pão. $5

Ristretto 
Intensidade 10. $4

Livanto 
Intensidade 6. $4

Arpeggio Decaffeinato 
Intensidade 9. $4

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

Torta de chocolate branco com 
iogurte. $22 
e sorbet de frutas

Sorvete (Uma bola) $8 
(Duas bolas) $12. 
Sugestões da casa: 
Coco com calda de manga; 
Creme com calda de framboesa; 
Chocolate com brigadeiro.

Sorvete de coco com calda de manga

DA CONFEITARIA

GUARNICOES EXTRAS

i

i

BRASILIDADES
Rabada com polenta e rúcula. $56 
Cozida lentamente num molho suculento e servida com um toque de queijo parmesão.    

Picadinho de filé. $56 
Com ovo frito, banana à milanesa, farofa e couve crispy. 

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

-

-

Picadinho de filé
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CLIMA TROPICAL
MERECE UMA
CAIPIRINHA
Cachaça. $13

Cachaça da Casa. $16

Cachaça Sagatiba. $20

Rum Bacardi. R$16

Sakê Jun Daiti. $20

Vodca importada Absolut. $24

Vodca Smirnoff. $16

Abacaxi | Amora | Framboesa | Lima da pérsia 
Limão taiti | Lmão siciliano | Maracujá | Melancia 
Melão | Morango | Uva

Sugestões do Bartender 
 
Banana com cravo 

Tropical Mandarina 
Tangerina, gengibre, xarope de tangerina e pimenta 
rosa

Frescor do verão 
Limão siciliano, manjericão, mel e pimenta rosa

Amazônia 
Açaí, maracujá, xarope de amora e manga

Embalou no bar 
Kiwi, laranja bahia, limão e hortelã

Lá vem ela 
Manga, gengibre, infusão de erva doce e pimenta rosa

A queridinha 
Limão, maracujá, tangerina, mel e hortelã

Arerê 
Uva, morango, suco de caju e xarope de gengibre

Acréscimo de acordo com a bebida escolhida. $3

BEBIDAS
Água mineral sem gás. $4 Água com gás (Prata). $5

Coca cola (ks). $4   H20. $6

Refrigerante (lata). $5  Energético Redbull. $12

Suco Natural 
Abacaxi/ Amora/ Framboesa/ Limão siciliano/ Maracujá/ Melancia/ Melão/ Morango. $10 
Laranja/ Limão. $8 
Tomate. $12 Para deixar seu suco ainda melhor você pode 

acrescentar gengibre, manjericão, salsinha 
ou hortelã. Experimente, teste e aprove!

WHISKY

GIN

CERVEJA 600ml LONGNECK
Heineken. $12
Amstel. $11
Brahma. $10
Original. $11
Skol. $10
Stella Artois. $12

Heineken. $7 
Sol Premium. $6 
Eisenbahn. $6  
Stella Artois. $7 
Brahma 0%. $6 
Brahma Malzbier. $6 

DOSES
DIVERSAS

VODCA

LICOR

Cachaça da casa. $5
Cachaça Sagatiba. $6
Campari. $12
Jägermeister. $24
Steinhager Becosa. $10

Absolut Elyx. $290 / Dose $29

Absolut. $150 / Dose $15

Smirnoff. $80 / Dose $8

Wyborowa. $110 / Dose $11

Amarula. $22
Cointreau. $17
Cuarenta y três. $20
Drambuie. $22
Frangélico. $22

PURO
MALTE

PURO
MALTE

PURO
MALTE

PURO
MALTE

PURO
MALTE

PURO
MALTE

SCOTCH WHISKY

Ballentine’s. $150 / Dose $15

Chivas 18 anos. $500 / Dose $50

Chivas Extra. $380 / Dose $38

Chivas 12 anos. $250 / Dose $25

Old Parr. $280 / Dose $28

IRISH WHISKEY

Jameson. $240 / Dose $24

TENNESSEE WHISKEY

Jack Daniel’s. $250 / Dose $25

Beefeater. $180 / Dose $18

Beefeater Pink. $240 / Dose $24

Bulldog. $260 / Dose $26

Plymouth. $300 / Dose $30

Tanqueray. $230 / Dose $23

Kit Gin. $20 
Comprou a Garrafa? Este kit é um 
excelente acompanhamento. 
Escolha 3 dos ingredientes a seguir: 

Anis estrelado   Canela em pau 
Cardamomo     Flor de Hibisco 
Nibs de cacau   Pimenta rosa 
Zimbro     Morango

ROLHA:
Vinho. $20
Demais Bebidas. $30



COQUETEIS  Sugestoes da casa

Margarita frozen tamarindo $30 
O clássico pode se tornar surpreendente! 
Tequila, Cointreau, suco de limão e 
tamarindo batidos com gelo. *Com sal e 
pimenta na borda.

Gin & Jam $24 
Aos amantes de gin, mais uma receita 
deliciosa: gin, suco de limão e geleia de 
abacaxi com pimenta.

Ginger Hit $24 
Absolut citron, siciliano, gengibre e hortelã. 
Unir suavidade e acidez com equilíbrio é a 
nossa proposta. Conseguimos? Experimente 
com os próprios lábios!

Aprendiz de feiticeiro $26 
Uma dose de Jack Daniel’s adicionada a 
hibisco, camomila, hortelã e mel. Uma 
poção repleta de sabores e quase nada de 
mistérios.

Absolut Tônica R$ 26 
Não é de hoje que resolvemos brincar 
um pouco mais com a água tônica e os 
diferentes sabores de Absolut: 
-Absolut Mango, morango e manjericão 
-Absolut Berri Açaí, abacaxi e uva

Blurry $28 
Absolut Berri combinada a frutas tropicais 
(tangerina e abacaxi) e infusão de hibisco 
com camomila. Refresque-se!

Old Passion $28 
O maracujá resolveu se unir ao gin e ao 
licor Cuarenta y Três. Uma parceria que deu 
certo! And vintage babe.

Swing Especial $26 
Bem temperado e imponente, essa é a 
descrição que combina com ele! Vodca, 
licor de amêndoas, gengibre e especiarias 
(canela, cravo e pimenta Jamaica).

Exuberante $22 
Espumante, vodca e morango são 
suficientes para deixá-lo elegantíssimo.

Aperolitan $28 
Aperol, vodca, maracujá, laranja e 
framboesa. Provar algo único é o que você 
quer? Perfeito. É exatamente o que temos a 
oferecer!

Beijo ao Sol $22 
Rum Malibu, abacaxi e maracujá. Tropical, 
leve e saboroso como o nome sugere.

Sorria e Acene $25 
Ao experimentar a combinação da Absolut 
Vanilla com água de coco e uva verde 
você vai se sentir com o pezinho na areia 
na própria Ilha de Madagascar!

Marula Fresh $24 
Cremoso e cheio de frescor. Amarula, 
sakê, abacaxi e água de coco. 

Margarita Frozen 
Tamarindo

Old Passion

Gin & Jam

Blurry

Swing Especial

Marula Fresh

Beijo ao Sol

Aperolitan

COQUETEIS  Os classicos
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COQUETEIS  Sem alcool

Negroni $26 
Gin, vermute e campari, perfumados com 
um twist de laranja e uma elegante pedra 
de gelo. Seu sabor intenso e amargo 
cai bem como um aperitivo para abrir o 
paladar.

White Russian  $22 
Vodca, licor de café e creme de leite. 
“Shake it!” Até estar cremosíssimo.

Margarita $27 
Tequila 100% agave azul, Cointreau, suco 
de limão e sal na borda. O clássico em sua 
melhor forma.

Bloody Mary $23 
Num copo longo, misture suco de 
tomate, um bom molho inglês e outros 
temperinhos  à vodca e gelo. Levemente 
picante e autêntica Mary!

Aperol Spritz $28 
Aperol, espumante, água com gás e laranja 
Bahia dão a esse drink - que já se tornou 
um clássico - o ápice do frescor!

Mandarina Club $16 
Tangerina, pêssego, suco de abacaxi, 
soda limonada. Levemente cítrico, com 
sabor de “quero mais”.

Atômica $16 
Inusitado e delicioso até o último gole. 
Melancia, maracujá e água com gás. 

Tropicadelim $16 
Manga, abacaxi e água de coco. Mais 
tropical, impossível.

King Pop $16 
Morango, manga, mel, suco de laranja 
e soda limonada harmonizam e 
embelezam esse coquetel.

Gin Tônica $28 
Junte quinino da tônica com a 
suavidade do gin Befeeater e encontre 
um coquetel altamente refrescante.
Sugestão do bar: G&T Ruby $32 
(Amoras, licor de cassis e suco de limão 
deixam seu G&T ainda mais saboroso) 
Sugestão do bar: G&T Pink $32 
o Beefeater agora com um toque 
adocicado do morango

Mojito $22 
Cubano, mexicano... há divergências 
quando se trata de sua origem. O que 
ninguém questiona mesmo é que a 
combinação da hortelã e do limão com 
o rum foi um tiro certeiro!

Maracujack $32 
A incrível mistura do Jack Daniels com 
o perfume do maracujá e um toque 
especial de mel. 

Atômica Mandarina Club

G&T Ruby

i

i

i

i




