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PLATOS EN EL CARBÓN
Peixe com tomates, cebolas, purê de batatas no carvão

e molho de alho negro . 65
Linguini com molho de tomate, linguiça espanhola,

tomatinhos e majeiricão . 59
Frango no Carbon, assado no carvão com molho de

chimirrurrie e batata doce ao forno . 59
Atum carbon, selado no carvão com purê de batatas roxa e

vinagrete de manga . 75
Arroz de polvo com chouriço espanhol

(tempo de preparo 30 minutos) . 79
Fideuá (massa tipica espanhola) com camarões

grelhado no carvão e molho bisque . 85
Bacalhau a espanhola, confitado e assado no carvão,

com batata, cebola, tomate e ovo pochê . 95
Costela de porco com purê de mandioca, farofa de biju e

pimenta biquinho confitada . 59
Picadinho carbon de filét com arroz integral,

feijão, farofa e ovo pochê .59
Vacío, fraldinha no carvão, molho  chimi churri , acompanha

mix de folhas, batata e alho assados .69
Ancho ao molho de gorgonzola e batatas rústicas . 79
Paleta de cordeiro com favas vermelhas, purê de cará,

farofa de castanhas e mini legumes . 79
Tapa de Cuadril, picanha de angus no carvão, pupunha

assada, farofa de castanha do Pará,
vinagrete e batatas souflê  . 89

POSTRES
Torta da vovó Donalda de maçã com sorvete de baunilha . 25

Mini churros com doce de leite e bananada . 25
Brownie com calda Toffe e sorvete de caramelo com flor de sal . 25

Torta de Santiago com sorvete de pannacota . 25
Cheesecake de abóbora, coco queimado,

sorvete e calda de cachaça . 25
Sorvetes da casa . 15

Frutas da estação . 15

MONTADITOS Y TAPAS
Pão tostado, chutney de pimentão, brandada de bacalhau e 

picles de cebola roxa . 29
Pão tostado, guacamole, camarões no carvão creme azedo . 37

Pão tostado, maionese defumada, morcela e geleia de maçã verde . 35
Pão tostado, molho de tomate, jamon serrano e ovo de codorna . 37

Pão tostado, geleia de aipo, gorgonzola doce e nozes torradas . 35
Chips de batata doce, polvo no carvão e maionese de açafrão . 39

Ovo perfeito com creme de cogumelo . 19
Batatas bravas com ketchup de goiabada picante . 25

Jamon serrano Espanhol . 59
Jamon ibérico pata negra . 75

Croquetes de linguiça artesanal . 29
Tartar de atum ao molho de gengibre e shoyo, lascas de avocado,

cebolas roxas assadas . 37

BOCADILLO Y HAMBURGUESAS
Pão com tomate no carvão, jamon serrano e ovo mexido . 39

Sanduiche de rosbife com emental, cebola caramelizada,
maionese e rúcula . 39

Calamar, sanduiche de lulas empanadas, vinagrete,maionese
de alho no pão ciabatta  . 39

Rossi Burguer, pão ciabatta hamburguer de angus, com queijo
cheddar inglês . 37

Jussa Burguer, pão ciabatta,  hamburguer de angus, queijo prato,
cebola assada, tomate confitado e maionese defumada . 39

Martino Burguer, pão briochi, hamburguer de angus, queijo emental,
cebola roxa,  pepino,  maionese e bacon . 39

ENSALATAS 
Salada de abobora grelhada, creme de ricota, jamon serrano, sálvia

e vinagrete de melado de  cana . 37 | 49
Pupunha com queijo de cabra no carvão, mix de folhas com molho 

de mostarda e mel . 39 | 55
Salada de grãos com rosbife, mini agrião ao molho de tamarindo . 37 | 49

Carpaccio de beterraba no carvão, brandada de bacalhau,
castanha de baru e  picles de cebola roxa . 35
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