
c o m i d a s

Fritos...O proibido sempre foi mais gostoso
Bolinho de fideuá de camarão e emulsão de tinta 

de lula (meu predileto) 2UN $ 25 
Bolinha de queijo cremosa, empanadas no pão, compota de 

tomate picante  4 UN $ 34
Croquete de carne e maionese "au poivre " 4 UN $ 35

Combinações clássicas, acompanham torradinhas
Salmão curado na casa (com wasabi, sal, açúcar), creme azedo, dill e 

torradinhas. 10 lâminas $ 25
Caprese. Para compartilhar,  burrata inteira , tomates frescos, pesto de 

talos e folhas de verduras $ 68
Tartar de carne, alcaparras, Dijon, cebola roxa $ 35   

*6 porções por noite

Enfim, pão com tomate!
PAN TOMACA pão baguete com tomate fresco ralado, 

aqui leva manjericão, bastante azeite e azeitona preta $ 18
PAN TOMACA com presunto serrano $ 26

PAN TOMACA com lascas de grana padano $ 24

Sandubinhas!!!
Da terra. Sanduba de rosbife, com creme de queijo Zola das Antas (da 

familia do gorgonzola) mel e agrião na mini baguete $ 25
Do mar. Sanduba de mexilhão com aioli, picles de cebola roxa e muito 

dill fresco na mini baguete $ 25
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Conservas, ácidas e azeitudas
Cogumelos á provençal em conserva de azeite com alho, salsinha, limão 

siciliano e vinho branco. Acompanha pão. $ 35
Cabeça de polvo com bastante páprica defumada, em conserva de azeite. 

Acompanha pão $ 20 
*Pouquíssimas porções por noite

Escabeche de mexilhão e azeitona verdes inteiras, bastante cebola, cozidos 
no vinagre. Acompanha pão $ 35

Tábuas, produtores pequenos e nacionais
Tábua Especial Tainha. Filé de tainha defumada + suas ovas curadas

 (bottarga). Acompanha pão e creme azedo $ 45 *Poucas por noite 

Tábua de  Embutidos. Salame tipo chorizo extra picante + 
lombo curado + presunto serrano. Acompanha pão e creme azedo $ 48

Tábua de Queijos. Queijo zola serra das antas (queijo 
suave da família dos queijos azuis) + queijo Tulha (extra curado, 

quebradiço). Acompanha pão e mel (mel in natura sem filtragem) $ 55
Tábua MÉ. 2 tipos de queijo de cabra produção nacional, jovem (mais 
suave) e azulado (mais curado e incorpado), acompanha compota de 

tomate picante e torradas $ 40

Do Megusta
Ceviche clássico. Peixe branco, leite de coco, milho 
crocante, coentro, cebola roxa, pimenta e limão  $40 

Tiradito. Peixe branco marinado no limão, cardamomo, pimenta verde, 
azeite, crisps e cebolinha $36 

Camisas MÉ (por encomenda no whats 98232-7677) $ 150
Saquinhos de pano MÉ $ 15@meh.taberna
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