
BENVENUTI

COUVERT
manteiga de ervas, azeite e pão / 9

SPIZZICO

SALSICCIOTTO AL VINO BIANCO / 28
linguiça calabresa especial, cebola, vinho branco e pão

BRUSCHETTA
BUFALA . tomate, búfala, azeite e manjericão / 15

ALICI . alici, creme de mascarpone e lardo / 21

PANCETTA . tomate, pancetta, alecrim e alho / 17

CAPRA . queijo cabra, cebola roxa caramelizada e azeite trufado / 19

PALINE LUCANA / 21
porpetinha, acompanha molho fresco de tomate

MULIGNANA RIPIENA
berinjela recheada com alici e pão Basilicata / 25

berinjela recheada com mussarela de búfala e escarola / 23

FRITTO DI CALAMARETTI / 39
lula empanada, alho confit e limão siciliano



CAPRESE / 29
mussarela de búfala, tomate e manjericão

MISTA / 25
mix de folhas, azeitona levemente apimentada, 

tomatinhos e parmesão

BASILICATA / 30
pão, pimentões, tomate, pepino, cebola, alici e alcaparras

BURRATA SU RUCOLINA / 39
burrata com rúcula e tomatinhos

BENVENUTI

insalatE

TAGLIERI
para 2 pessoas

SALUMI / 84
copa, presunto cru, soppressata, pancetta e linguiça curada

FORMAGGI / 78
pecorino, provolone, ricota fresca, gorgonzola,

caciocavallo e parmesão

ANTIPASTI / 74
sardella, aliccela, abobrinha grelhada,
berinjela grelhada e azeitona picante



FUSILLI PALMARINO / 49
fusilli ao molho de tomate e molica

LINGUINI ALLE ACCIUGHE / 44
linguini com alici e molica

MALTAGLIATA DEI POVERI / 42
maltagliata com fava e pancetta

RAVIOLI DI BUFALA / 41
ravioli de mussarela de búfala ao molho de tomate

PACCHERI DEL MARE / 79
paccheri com frutos do mar

SPAGHETTI ALLA CARBONARA DI CATANZARO / 55
receita tradicional do sul da Itália com pancetta, pecorino e porva

PAPPARDELLE DI BACCALA I CECI / 68
pappardelle com bacalhau e purê de grão de bico

SPAGHETTI AL POMODORO / 35
spaghetti ao molho de tomate

da condividere

Para compartilhar . 3 a 4 pessoas

PORCHETTA / 310
 purê de limão siciliano, abóbora, batata rústica, cebolas,

frutas grelhadas e pesto fresco

AGNELLO / 310
legumes grelhados, purê de ervilhas,

arroz com lentilha e redução de vinho tinto

MARE DI MARATEA / 390
tomatinhos, massa fria de nero di sepia,
cenoura, abobrinha, pimentão grelhado,

manteiga, alcaparra e limão siciliano

STINCO DI VETELLO / 325
batata reustica com pancetta e sálvia, ervilhas assadas,

purê de grão de bico e molho próprio  

pasta



POLLO ARROTOLATO / 45
frango com recheio scamorza, pancetta,

polvilhado com molica, 
acompanha tomatinhos e cebolas

GALLETTO M’BUTTUNATO / 63
galeto recheado com cogumelos,

acompanha polenta de castanha com porva

INVOLTINI DI PESCE / 65
peixe com legumes, acompanha salada com molho de limão e mel

BACCALA MOLICATA / 79
bacalhau da família

acompanha tomatinhos, pimentão grelhado e cebola roxa
 

FILETTO CON PATATA ARAGANATA / 75
filé mignon com molho funghi, acompanha batata araganata 

GUIMIRELLA / 59
fígado de boi com renda suína, 

acompanha salada mista com bruschetta de alho

 
CAPOCOLLO AL LIMONE / 69

copalombo, acompanha abóbora e cebolas assadas

altri piatti

DOLCI

SFOGLIATELLA / 15

PASTIERA / 24

CANNOLI SICILIANO / 14

TIRAMISÚ/ 28

BOCCONOTTI RIPIEN
CON GELATO DI FIORE DI LATTE / 31

TORTA DELLE ROSE
CON GELATO DI CAFÉ CREMA / 28

FRUTAS DA ESTAÇÃO / 16

SORVETES / 16


