
tostex de queijo minas VG SG 16
pão de tapioca e queijo gran formaggio servido 
com queijo minas padrão e requeijão 

tostex de presunto royale 24

com queijo serra da canastra SG  
pão de tapioca e queijo gran formaggio  
servido com presunto royale, queijo serra  
da canastra e chutney de manga

omelete VG SG 29
de ovos caipiras com queijo e cogumelos  
de paris (acompanha salada ou torradas)

tapioca verde VG SG 22
com queijo minas padrão, tomate e manjericão

pão brioche na chapa  VG 14
com geléia de damasco

iogurte VG 19
com granola e frutas da estação

pão de queijo VG 8

da serra da canastra - mini (4 unidades)

torrada de abacate VG  16

com pesto de tomate assado e gersal 

ovo beneditine  VG 29
brioche tostado com tartar de salmão fresco, 
ovo caipira poche e molho holandaise

quiche de brie  20
com damasco

torta  de cebola  19

torta minas  19

sanduíche de pernil  38
com queijo gruyere e geleia de abacaxi  
agridoce; acompanha batata frita ou salada 

sanduíche de carne desfiada 35
com chutney, mostarda, pesto de agrião;
acompanha batata frita ou salada

para toda hora

para compartilhar

para adoçar

crocantinho de frango   28
nosso frango crocante em tiras  
com chutney de manga

caprese de burrata  VG  36
com tomatinhos confit e pão italiano

mousse de gorgonzola   18
com torradinhas mistas e vinagrete da casa

mousse de alho poro   18
com torradinhas mistas e vinagrete da casa

bolo do dia   8/10/12

torta mousse de chocolate   22
com sorvete 

banoffe   17
bolo de nozes sem gluten com brigadeiro de caramelo, 
banana caramelizada e chantilly 

gâteau de doce de leite   22
com sorvete de tapioca

torta de limão  18

steak tartare SG  42
com chips de raízes brasileiras

pastéis     25/45
napolitano especial, brie e camarão 
(4 unidades / 8 unidades)

carpaccio de carne   37
com torradas

carpaccio de salmão aromático           45
com torradas de pão australiano

ceviche SG SL   44
de abacate e frutos do mar com tapioquinha crocante

crumble de frutas vermelhas VN          24
com calda de gengibre e sorbet

pudim de leite condensado  14

rocambole de chocolate e doce de leite  22 
com sorvete de creme 

sorvete (2 bolas) 14
calda de chocolate (ganash) ou frutas vermelhas  +8

strudell de maça    22
sem açucar com sorvete diet

VG Vegetariano SG Sem Glútem SL Sem lactose VN Vegano



crocantinho de frango   28
nosso frango crocante em tiras  
com chutney de manga

caprese de burrata   36
com tomatinhos confit e pão italiano

mousse de gorgonzola   18
com torradinhas mistas e vinagrete da casa

mousse de alho poro   18
com torradinhas mistas e vinagrete da casa

steak tartare    42
com chips de raízes brasileiras

paillard de mignon  65
com fettucine ao molho triplo burro

nosso picadinho  59
mignon com couve frita, ovo poché,  
farofa, arroz, feijão e banana dorê

picadinho vegetariano  43
mix de cogumelos com purê de batata doce e couve frita

moqueca da casa              52
peixe do dia com creme de acaçá,  
arroz de salsa e farofa de dendê

batata frita   27/36
frango desfiado, cenoura, milho,  
ervilha e passas com molho gula gula 

carne desfiada   33/47
carne assada desfiada, mix de folhas,  
lascas de manga, batata palha  
e parmesão com molho especial

frutas no balsâmico e mel   30/44
mix de folhas e ervas, com crocante  
de sementes e lascas de parmesão

oriental 2.0    20/27
arroz integral com molho oriental, mix de folhas,  
abóbora fresca ralada, tâmaras, castanha de caju  
tostada, tomate, abacaxi e hortelã

para começar e compartilhar

especialidades

nossas famosas saladas
pequena/grande

pastéis     25/45
napolitano especial, brie e camarão 
(4 unidades / 8 unidades)

carpaccio de carne   37
com torradas

carpaccio de salmão aromático                  45
com torradas de pão australiano

ceviche de frutos do mar  44
com abacate com tapioquinha crocante

peixe do dia     69
com crúdite de legumes

frango crocante            49
com arroz de brócolis e creme de milho

spaguetti   69
com camarão e rúcula

lombo de atum selado  69 
com molho de tamarindo servido com quinoa e legumes

frango  27/36
ao pesto

feijão maravilha   24/36
feijão vermelho, pesto de agriaõ e limão galego, azeitonas, 
farofinha de castanhas e crudo de cogumelos pupunha 

quinoa ao curry com frango   26/34
berinjela marinada, tomate, broto fresco,  
castanhas de caju e agrião (opção vegetariana)

verde do gula    13/18
picles da casa, tomatinhos frescos  
e gersal @maravilhassãojosé

mix de saladas    00/00
2 sabores

quiche ou torta + salada   00/00

almoço: 11h30 - 15h30 
jantar: 19hs - 24hs



filé de frango   31
com molho funghi
 

sobrecoxa    33
com molho de mostarda

salmão    59
com chutney de manga

peixe do dia   52
com pesto de agrião e limão galego

filé mignon    49
com molho de gorgonzola

bombom de alcatra   59
com molho de vinho

torta mousse quente  22
com sorvete

banoffe   17

gâteau de doce de leite    22
com sorvete de tapioca

torta de limão   18

crumble de frutas vermelhas   24
com calda de gengibre e sorbet (vegano)

pudim   14

frutas  13

sorvete   14
2 bolas

1 opção de sobremesa diet  22

acompanhamentos

arroz maluco 10

batata frita  10

caponata (vegano)  15

legumes gratinados  18

purê de banana da terra   12
com leite de coco e ervas (vegano)

pupunha na manteiga de salvia  18

abóbora japonesa assada com ervas,   10
alho e cebola roxa (vegano)

cocotte de legumes da estação (vegano) 18

arroz integral cremoso com    18
quinoa, pupunha e ervas

da grelha
proteína + molho sugerido pela chef

sobremesas



crocantinho de frango   28
nosso frango crocante em tiras  
com chutney de manga

caprese de burrata VG  36
com tomatinhos confit e pão italiano

mousse de gorgonzola   18
com torradinhas mistas e vinagrete da casa

mousse de alho poro   18
com torradinhas mistas e vinagrete da casa

steak tartare SG  42
com chips de raízes brasileiras

paillard de mignon  65
com fettucine ao molho triplo burro

nosso picadinho  59
mignon com couve frita, ovo poché,  
farofa, arroz, feijão e banana dorê

picadinho vegetariano VG SG 43
mix de cogumelos com purê de batata doce e couve frita

moqueca da casa SG            52
peixe do dia com creme de acaçá,  
arroz de salsa e farofa de dendê

batata frita  SG 27/36
frango desfiado, cenoura, milho,  
ervilha e passas com molho gula gula 

carne desfiada SG  33/47
carne assada desfiada, mix de folhas,  
lascas de manga, batata palha  
e parmesão com molho especial

frutas no balsâmico e mel VG 30/44
mix de folhas e ervas, com sementes  
tostadas e lascas de parmesão

oriental 2.0 VN 20/27
arroz integral com molho oriental, mix de folhas,  
abóbora fresca ralada, tâmaras, castanha de caju  
tostada, tomate, abacaxi e hortelã

para começar e compartilhar

especialidades

nossas famosas saladas
pequena/grande

pastéis     25/45
napolitano especial, brie e camarão 
(4 unidades / 8 unidades)

carpaccio de carne   37
com torradas

carpaccio de salmão aromático                  45
com torradas de pão australiano

ceviche de abacate e frutos do mar SG SL      44
com tapioquinha crocante

peixe do dia     69
com arroz integral com sementes e crúdites de legumes

frango crocante            49
com arroz de brócolis e creme de milho

spaguetti   69
com camarão e rúcula

lombo de atum selado  69 
com molho de tamarindo servido com quinoa e legumes

frango ao pesto VG 27/36
com fusilli e mozzarella de búfala ao pesto de manjericão

feijão vermelho VG   24/36
com pesto de agriaõ e limão galego, azeitonas, farofinha  
de castanhas e crudo de cogumelos e pupunha

quinoa ao curry com frango SG  32/40
berinjela marinada, tomate, broto fresco,  
castanhas de caju e agrião

quinoa ao curry sem frango SG  26/34
berinjela marinada, tomate, broto fresco,  
castanhas de caju e agrião (vegetariana)

verde do gula SG VN   13/18
picles da casa, tomatinhos frescos  
e gersal @maravilhassãojosé

salada pequena com torta ou quiche +17

VG Vegetariano SG Sem Glútem SL Sem lactose VN Vegano



filé de frango   31
com molho funghi
 

sobrecoxa    33
com molho de mostarda

salmão    59
com chutney de manga

torta mousse de chocolate  22
com sorvete

banoffe   17
bolo de nozes sem gluten com brigadeiro  
de caramelo, banana caramelizada e chantilly

gâteau de doce de leite    22
com sorvete de tapioca

torta de limão   18

acompanhamentos

arroz maluco (o nosso biro biro)  10

batata frita VN  10

abóbora japonesa assada comervas, alho e cebola roxa  VN      10

purê de banana da terra com leite de coco e ervas VN 12

caponata de legumes berinjela, abobrinha,   15
cebola, tomate  e alho assados VN

da grelha
proteína + molho sugerido pela chef

sobremesas

peixe do dia   52
com pesto de agrião e limão galego

filé mignon    49
com molho de gorgonzola

bombom de alcatra   59
com molho de vinho

legumes gratinados com molho triplo   18
burro, gruyere e parmesão 

pupunha na manteiga de salvia da nossa horta VG 18

cocotte de legumes da estação (legumes salteados) VN 18

arroz integral cremoso com quinoa, pupunha e ervas  18

crumble de frutas vermelhas VN           24
com calda de gengibre e sorbet

pudim de leite condensado  14

rocambole de chocolate e doce de leite   22
com sorvete de creme 

sorvete (2 bolas) 14
calda de chocolate (ganash) ou frutas vermelhas  +8

strudell de maça    22

sem açucar com sorvete diet



cafés nespresso   6,5

ristretto
arábicas das américas central e do sul puros e altamente  
torrados fazem do ristretto um café com corpo denso  
e com distintas notas de cacau
encorpado e persistente | intensidade 9

espresso leggero
um delicioso blend de arábica da américa do sul  
e robusta, o espresso leggero adiciona suaves notas  
de cacau a um corpo bem balanceado
leve e refrescante | intensidade 6

espresso decaffeinato
os arábicas da américa do sul altamente torrados  
e com um toque de robusta revelam as sutis notas de cacau  
e cereais torrados deste encorpado espresso descafeinado
rico e intenso | intensidade 7

lungo leggero
um delicado blend levemente torrado de arábicas da áfrica 
oriental e das américas central e do sul. o lungo leggero  
é um café aromático, com leves notas de jasmim
floral e refrescante | intensidade 2

café com creme     7
Café com chantilly da casa.

café latte machiatto  7
café, leite quente e uma camada de espuma de leite

cappuccino   8
café, leite quente e uma coroa de  
espuma de leite com cacau salpicado

cappuccino gula gula  10
café, ganache de chocolate da casa e espuma  
de leite cremosa salpicada com canela em pó

latte macchiato com macadâmia 12
café e leite integral saborizado com macadâmia

bullet proof  11
drink termogênico com café ristretto,  
óleo de coco e ginger chai

chaiccino vegano   14
café, leite de castanha e ginger chai

afogatto   16
sorvete de creme com ganache de chocolate e café

café do gula
uma escolha que faz da sua refeição um momento  
especial do começo ao fim: peça um nespresso

laranja 13

melancia  13

abacaxi com hortelã 13

limonada suíca  13

laranja com framboesa 15

uva  15

sucos da casa

frutas vermelhas e iogurte 15

abacaxi, iogurte e gengibre 15

sucos especiais
da casa batidos com sorvete

água tônica lata 6,5
    

água mineral    6
 

refrigerante lata      6

  
água de coco    10

bebidas



caipis gula gula  
frutas diversas - disponilibidade do dia 

_cachaça superior  21

_vodka nacional  22

_vodka importada     26

_sake   24

kir royal              34
espumante, creme de cassis, cereja  

bloody mary  
vodka smirnoff red  23

vodka importada  26

virgin mary    18
suco de tomate temperado  

negroni   27
gin acompanhado de campari bitter, vermute rosso

rabo de galo             20
cachaça superior, infusão jasmim, cynar, angostura bitter 

moscow mule   37
vodka superior, mix de cítricos com ginger beer

gin tônica – classic 

_gin bombay e tonica indian (prata)  36

_gin tanqueray  e tonica indian (prata) 29

cosmopolitan   29
vodka citron, cointreau e cranberry

aperol spritz   29
aperol bitter, espumante e laranja

old fashioned  27
bourbon superior, angostura bitter e açúcar demerara 

mojito  
bacardi, hortelã, limão , agua com gás 22

dry martini 
_gin bombay, noilly prat, azeitona verde  32

_gin tanqueray, noilly prat, azeitona verde  29

manhatan  
whiskey jack daniel’s  e vermute  24

boulevardier cocktail  
whiskey jack daniel’s , campari, vermute e laranja 24

margarita 

tequila tradicional , contreau, limão  28

daiquiri  
rum, granadine, limão  18

classic drinks
rita  29
gin perfumado com macis, triple sec superior,  
purê de goiaba vermelha e mel
 

maria delamare   38
vodca belvedere em infusão em hibiscos e passas brancas, 
lemoncello acompanha poupa de maracujá fresco e menta
 

barão   26
bourbon whiskey, licor cherry brandy,  
berries e gengibre glaciado
 

gin tônica gula  00
beto está elaborando 

drinks da casa

chá diversos  5
sabores especiais 
     

infusão de capim limão   9
com limão siciliano     

infusão de hortelã   9
com limão siciliano     

chá mate  8
com duo de limão e hortelã    
 

chá de hibisco  10
com uva e morango    

ice tea               6,5

  
mate                   6,5

licor      17

chás e licor



garrafa baby  

Adolfo Lona Brut Rosé    36
Serra Gaucha,  Brasil 

meias garrafas 
BRANCOS 

Barone Montalto Acquerello  59

Pinot Grigio  
Sicilia, Italia

Cruz Alta Sauvignon Blanc  64

Rutini Wines 
Mendoza, Argentina

TINTOS 

Cruz Alta Malbec Rutini Wines              64
Mendoza, Argentina  
 

Leyda Carménère Reserva  64
Vale do Leyda, Chile 

Máscaras de Fuego Cabernet  66

Sauvignon Chateau los Boldos 
Vale do Rapel, Chile  
 

Delas Frères Côtes-du-Rhone  96

Saint-Esprit - Grenache e Syrah 
Côtes du Rhône, França 

garrafas 

ESPUMANTES 

Viapiana Espumante Brut Rosé  99 
Champenoise 218 dias  
Flores da Cunha RS, Brasil  

Viapiana Espumante Brut   96 
Champenoise 192 dias  
Flores da Cunha RS, Brasil 

Zardetto Spumante   140 
Private Cuvée Brut  
Vêneto Valdobbiadene, Italia   

BRANCOS 

Luar do Pampa Sauvignon  130 
Blanc Guatambu 
Campanha Gaúcha , Brasil  

Callia Chardonnay   92
San Juan, Argentina   

Spier Signature Chenin   94 
Blanc (orgânico) 
Western Cape, Africa do Sul  
 

Lupi Reali Trebbiano   125 
d Abruzzo (orgânico) 
Passione Natura Abruzzo, Italia  

ROSÉS 

Amansado Rosé     120
Luyan de Cuyo, Argentina  

Paisajes de Los Andes   74

Carmenérè Rosé    
Vale Central, Chile  

Garofoli Kòmaros Marche  119

IGT Montepulciano Rosato 
Marche, Itália  

La P’tite Annie - Cabernet  87

Franc-Rosé Collégiale  
des Domaines de Loire  
Loire, França 



garrafas 

TINTOS  

Funckenhausen (litro) Cabernet         150

Sauvignon, Malbec e Petit Verdot
San Rafael, Mendoza Argentina

Portillo Malbec    115

Bodegas Salentein   
Mendoza, Argentina  

Paisajes de Los Andes   72

Carménère   
Vale Central, Chile 

Spier Signature Pinotage  94

(orgânico)   
Cabo Ocidental, África do Sul 

Latido de Sara Garnacha  98

Sarah Selections  
Navarra, Espana   

Les Bourgarels Pinot Noir  110
Languedoc-Roussillon, França  
 

Corino Dolcetto d’Alba   199

Giovanni Corino
Piemonte, Itália  

Conventual Tinto - Aragonez,  87

Trincadeira e Alicante Bouschet 
Alentejo, Portugal  

 taças 

SOBREMESA E FORTICADOS 

Callia Torrontés Tardio Dulce  19
San Juan , Argentina   

Hijos de Rainera Perez   29 
Marin La Guita   
Andaluzia, Espanha 
 

Sandeman Tawny   33
Porto, Portugal


