
Porções
Isca de peixe

Queijo Coalho Grelhado
Queĳo de coalho grelhado, servido com um  
delicioso melado de cana e pimenta rosa.

Cesta de Pães Amaretto

Deliciosas iscas de tilápia 
com toda crocância do 
empanado Amaretto.

Pães da casa, servidos com uma 
deliciosa manteiga artesanal 
aromatizada.

Finas fatias de filé mignon, servidas 
com molho de mostarda dijon, 
alcaparras, azeite e pão pita artesanal.

Carpaccio de Mignon

Bolinho de Carne Seca

Bolinho de Arroz

Bolinho de arbóreo com carne 
seca e ervas, servido com 
molho do chef.

Batata Frita

Fish & Chips
Iscas de peixe empanado 
na farinha panko e batatas 
rústicas com molho de 
mostarda dijon.

Bolinho de arroz e 
queijo servido com 

molho chipotle.

Batata frita e nada mais.

Fritas com Bacon e Queijo.

Entradas
Bruschetta Caprese

Finas fatias crocantes de pão italiano, 
aromatizadas com alho fresco, tomate 

cereja, cebola roxa, parmesão 
gratinado e manjericão fresco.

Crostata Amaretto
Fino disco de massa crocante, 
tomate confitado, queijo 
parmesão, azeite aromatizado e 
finalizado com rúcula fresca.

Trio Amaretto
250g de picanha,
250g de ancho,
250g chorizo,
servido com farofa de banana, 
molho chimichurri artesanal e fritas.

Picanha Amaretto
500g de picanha, molho 
chimichurri artesanal e fritas.

Ancho Amaretto
500g de bife de ancho angus 
grelhado, molho chimichurri 
artesanal e fritas.

Na Tábua

Finas fatias de filé mignon, mix 
de folhas frescas, azeite de ervas 
e croutons e lascas de parmesão

Tagliatta Amaretto

Combo

Seu risoto, massa ou mexido são preparados 
com os ingredientes que você escolher. 
Aproveite  para explorar deliciosos sabores.  
Por que, perfeito mesmo é do seu jeito.

Buffet

+ +

Buffet à vontade
Massa, risoto ou mexido
+ Refrigerante refil
+ 1 sobremesa (petit gateau
ou torta de doce de leite)

Prato Individual
Massa, risoto ou mexido

Buffet à vontade
Massa, risoto ou mexido

Buffet Kids
Com 5 ingredientes, para
crianças até 10 anos.

Salada Amaretto
Mix de folhas, tomate cereja, palmito 

e molho de iogurte com manga.

Saladas
Caesar Salad
Mix de folhas, tomate cereja, 
bacon frito, croutons e molho 
caesar





Fettuccine alho e óleo com camarão, 
anéis de lula, mexilhões e ervas frescas.

Pasta del Mare

Camarões salteados no azeite aromatizado, 
molho aurora, batata palha e muuuito 
queijo. Servido com arroz branco.

Camarão Amaretto

Arroz arbóreo, com finas lascas 
de salmão e queijo parmesão.

Risoto de Salmão
Escondidinho de carne seca e 
queijo, servido com arroz 
branco.

Escondidinho do Chef

Tradicional parmegiana de mignon, servida com arroz branco e fritas.
Parmegiana Amaretto

Penne, alho, cebola, molho branco e ao sugo, bacon, 
calabresa, frango, presunto e brócolis

Penne da Mamma

Arroz, creme de leite, queijo 
muçarela, champignon, servido 
com medalhões de mignon

Medalhões ao Piamontese

Para 2 e 4 pessoas

Para 2 e 4 pessoas

Para 2 e 4 pessoas Para 2 e 4 pessoas
Para 2 e 4 pessoas

Para 2 e 4 pessoas

Arroz arbóreo, iscas de 
mignon, tomate seco gratinado 
e finalizado com rúcula fresca.

Risoto Gratin de Mignon

Para 2 e 4 pessoas

Penne gratinado ao molho 4 queijos.

Penne Gratin

Arroz Arbóreo, alho, cebola, bacon, calabresa, carne seca, 
banana e alho poró.

Risoto Amaretto

Arroz, alho, cebola, bacon, calabresa, ovo, feijão, couve, 
tomate fresco, cebolinha, salsa e shoyo.

Mexido da Nonna

Arroz, linguiça artesanal, lombo, queijo coalho
e finalizado com queijo canastra.

Arroz Mineiro

Risoto Formagio

Hambúrguer de costela 180g, cebola 
caramelizada, bacon assado, queijo 

muçarela, molho chipotle, pão de 
brioche e batata frita.

Búrguer da Casa

Filé recheado com creme de queijo, 
molho madeira, batata rústica, 
brócolis e arroz piamontese

Filé do Chef

Pratos à la carte

Bife de ancho grelhado, risoto 
formagio, agrião fresco e 
tomate assado.

Ancho Grelhado
Picanha grelhada, fettuccine ao 
molho de queijo, crocante de 
provolone e azeite de ervas.

Picanha do Chef

Salmão grelhado, molho 
mostarda dijon e risoto de 
alho poró e limão.

Salmão Grelhado

Bife de chorizo grelhado, batata 
rústica, molho de queijo e 
chimichurri artesanal.

Chorizo com Fritas
Filé de frango grelhado, com 
crosta de queijo, molho de 
limão e risoto margherita

Frango à Margherita

Tilápia grelhada, legumes à 
juliene e purê de mandioquinha

Tilápia do Chef

Clássicos Amaretto

Para 2 e 4 pessoas

Pratos Família
Arroz caldoso, costela 
bovina desfiada, ervas 
frescas e ovo frito.

Arroz de Costela

Para 2 e 4 pessoas

Tradicional risoto de queijo 
gratinado ao forno.



Laranja
Limão
Maracujá
Morango
Amora
Laranja com morango
Laranja com acerola
Abacaxi com hortelã
Limonada Suíça

Itaipava Claro
Caneca 400ml

Coca-Cola
Coca-Cola Zero
Guaraná Kuat
Guaraná Kuat Zero
Fanta
Sprite
Sprite Zero
Schweppes Citrus

Refrigerante Refil Cachaça Salinas
Licor Amaretto

Aperitivos

Sem gás 500ml
Com gás 500ml
Schweppes Tônica
Aquarius Fresh

Água

Refrigerante Lata

Chopp

Itaipava Premium
Heineken
Malzbier
Itaipava Sem Álcool

Cerveja Long Neck

Itaipava Petra Puro malte
Itaipava Premium

Cerveja 600ml

Petra Aurum
Petra Weiss Bier
Black Princess
Black Princess Gold

Cerveja Especiais

Sucos

Bebidas

Sobremesas

Bolo levemente aquecido, com muito 
chocolate,frutas da estação picada, crocante 
de castanhas, chocolate twix e um delicioso 
picolé skimó para lembrar a infância.

Delicioso creme de baunilha, 
bolacha e uma fina camada 
de doce de leite.

Gran Gateau

Torta Doce de Leite

Taça Ganache

Taça com doce de leite artesanal, 
nutella, sorvete de creme, chantilly e 

finalizado com ovomaltine.

Taça coberta com ganache meio 
amargo, ovomaltine, compota de 

frutas da estação, sorvete de creme, 
chocolate kinder bueno e chantilly

Taça Amaretto

Tradicional creme de 
papaya com cassis.

Creme Papaya
Servido com sorvete de 
creme e calda de chocolate.

Petit Gateau

Café Dolce Gusto

Satisfeito? Experimente
o nosso cafezinho!

Coquetéis

Taça coberta com ganache meio 
amargo, ovomaltine, compota de 

frutas da estação, sorvete de creme, 
chocolate kinder bueno e chantilly.

Jarra de vinho branco com 
frutas e especiarias.

Clericot na jarra
Rum, limão, açúcar e
hortelã.

Mojito na jarra
Cerveja no copo, rum, 
xarope de agave e limão.

Caribeer

Cerveja com rodelas de 
limão siciliano, suco de 
limão, molho especial de 
pimenta jalapeño e molho 
de pimenta vermelha.

Miche Lab
Gin, água tônica rosé, 
redução de lima-da-pérsia.

Gin  Amaretto
Gin, água tônica, mix de 
limão, rodela de limão 
siciliano e zimbro.

Gin Clássico

Espumante brut, licor 
Aperol, água gaseificada
e rodelas de laranja.

Aperol
Vodka, morango e licor 
Amaretto.

Caipiretto
Açúcar mascavo, vodka
e limão tahiti.

Caipi Limão


