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COUVERT

Pão artesanal de 

 fermentação natural

 Manteiga feita em casa 

Caponata da horta 

19

BELISQUETES

Conserva de azeitonas  17

Tábua de embutidos e queijos brasileiros  72

QUE SEJA

SEMPRE DOCE

Pudim de Tapioca  32

algodão doce

Iogurte e frutas vermelhas  29

sorvete de iogurte, granola, frutas vermelhas e pérolas 

de balsâmico 

 

Brasil cítricos  29

abacaxi, hortelã, tomilho e sorvete de limão 

Romeu e julieta  29

espuma de queijo e sorvete de goiabada 

Chocolate  35 

torta de chocolate

Sorvete Ferra  30

sorvete de tapioca e paçoca,

farofa de amendoim e toffee  
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MENU KIDS

Seguimos pela

 tradição Brasileira

Filet mignon  39

Acompanha:

arroz e fritas.

Massa  39

molho de tomate caseiro

APERITIVOS 

MAR

Bolinho de bacalhau  33

maionese al pil pil 

Croqueta de Lula  37

aioli de sua própria tinta

Casquinha de siri  38

siri catado, farofa crocante e queijo tulha

TERRA

Dadinho de tapioca  29

geleia de pimenta dedo de moça defumada 

Croqueta de cogumelos  37

mel 

PASTO

Croquete de carne seca  33

maionese picante de abóbora

COZINHA PARA COMPARTILHAR 

MOQUECA 

(3 pessoas)

Moqueca mista  249

peixe do dia, camarões e polvo

Acompanha: arroz e farofa

ARROZ

(2 pessoas)

Arroz de pato  200

Arroz de frutos do mar  228
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PRINCIPAIS 

MAR

Polvo Ferra  96

espuma de mandioca, tuille e farofa cítrica 

Arroz de bacalhau  72

ovo mollet e bacalhau confit

Tagliatelle de frutos do mar  74

lulas, camarões e mexilhões

Peixe do dia  67

mini verduras e dashi

TERRA 

Gnocchi de mandioquinha  72

recheado com queijo brie, mel nativo e trufa 

Canelone de cogumelos  70

couve crocante 

PASTO 

Chorizo  158

Flat Iron  135

Fraldinha  139

Acompanha:

arroz, farofa, mandioca e vinagrete

ENTRADAS

MAR

Polenta de pipoca com Lula  45

 em sua própria tinta

Ceviche  45

marinado de frutos do mar da costa brasileira

Tartare de atum com tapioca suflada  48

frutas silvestres, rabanete e molho cítrico

TERRA 

Berinjela marinada  58

berinjela marinada em missô, molho de tomate caseiro, 

burrata e manjericão

Couve flor gratinado  38

purê de coco defumado, gratinado com queijo tulha

Burrata feita em casa  55

pesto de manjericão, tâmaras e pão artesanal

PASTO 

Steak tartare  55

alcaparras, aioli e chips de raízes

Linguiça artesanal aperitivo  52

pão artesanal, mostarda e picles

SALADAS

 Rúcula  56

manga, carne seca, romã, queijo de cabra e cebola crocante 

Salada Ferra  49

folhas verdes, tomates cerejas, rabanetes,

azeitonas negras, queijo tulha e tostadas 
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