CARNES===============;,
Paleta de Cordeiro ao Forno

86,oo

Entrecot de Angus ®

79,00

Assada desossada
'Escolha um acompanhamento
'Escolha um acompanhamento

1

EM LONDRINA

Acompanhamentos, Vegetais assados na brasa
e Risota à Fiorentina (gorgonzola e espinafre) _... --:;::::;::----

li

GRELHADOS (todos feitos na brasa)
Medalhão Frufado
39,so
14,90

Caezar com Frango
Siciliana

Alface americana escura em tiras, bacon, parmesão,
croutons ao molho mostarda

Giardino ®

Variedade de folhas, tomate cereja, palmito, mozarela flor e alcachofras

Mignon alto grelhado com molho roti e pappardelle
na manteiga e sá lvia

39,so
39,so
44,oo

Mignon Alfredo

76,oo

Grelhado com molho madeira tagliolini alfredo
(creme de leite e parmesão)

Mignon a Parmegiana®.

Gratinado em forno a lenha ao molho de tomates, mozarela e
parmesão com gnocchi ai gorgonzola

PIZZAS===========�

entamos nossa tradiClo;o
il/
,-_vteS
�nde textura, pureza de sabor e_À
� equilíbrio é primordial �

RISOTOS==============
Ai Funghi e Spinaci

58,oo

Ala Marinara

78,oo

Risota com cogumelos mistos, espinafre e tomate cereja

Risota com alçafrão levemente picante, camarões e
vieiras flambados no conhaque

"==

73,00

Braz

74,oo

Parigi

79,00

Portuguesa

74,00

Mozarela, mozarela fior, parmesão, zucchine grelhada e
presunto parma
Mozarela, presunto, azeitona preta laminada, cebola refogada
e ovos. Gratinada com parmesão

76,00

Spaghetti com Frutos do Mar®.

76,oo

GRAT INADOS
Cappelletti Verde Quatro Queijos

51,oo

Lasagne Alla Bolognesa ®

49,00

Massa verde com recheio de ri cota e molho quatro queijos

�osso card

Calabreza

Mozarela, abobrinha, tomate, mozarela fior e parmesão

Gnocchi com Camarões e Shitake

76,oo

67,00

Mozarela, calabreza pre-assada e cebola

49,oo

Massa Italiana com mignon em cubos, salteados em azeite,
alho porró e brócolis

Massa fresca recheado de mozarela, parmesão,
bechamel e molho bolonhesa

Grande (8fatias)
Margherita com Fior

Mozarela, mozarela fior, laminas de tomate fresco,
manjericão e parmesão

Spaghetti Primavera

Massa Italiana com camarões salteados em azeite,
polvo e lulas ao molho de alçafrão

76,oo

Todas as pizzas levam molho de tomate fresco e
mozarela de cura especial assados no forno a lenha

'Todas as saladas servem 2 pessoas

76,oo

Medalhão Pimentas Verdes

Mignon alto grelhado na brasa flambado com conhaque,
pimentas verdes e mostarda com risota de alho porró

SALADAS ========�
Alface americana clara, com molho caezar, peito de frango gralhado,
parmesão e croutons.

Medalhão Mantecato

56,00

Massa ali "uovo", servida com iscas de mignon flambadas no conhaque,
espinafre e creme de gorgonzola

Massa de batatas com camarões e cogumelo Shitake
salteados em azeite e pesto de ervas

Mignon alto grelhado com risota de cogumelos frescos trufados

ENTRADAS=============
Carpaccio com Rúcula
Mesa de Antepastos (100g).

MASSAS ==========
Pappardelle San Marco®

ápio é composto
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PEIXES e CRUSTÁCEOS====�:s
Salmão assado em Forno de Brasa
Congrio assado em Forno de Brasa

84,00
92,oo

Acompanhamentos, Vegetais mistos assados na brasa
e Risota ai Limone e rucola

®MAIS PEDIDOS DO MENU
Av. Santos Dumont, 1300
(43) 3325-6052

