
ENTRADAS E PETISCOS
Bolinho de aipim recheado com queijo

serra da canastra . 29

Croquete de palmito pupunha com molho
de limão cravo . 30

Churros de tapioca com vatapá . 33

Bolinho de feijoada com vinagrete . 31

Salada de banana com castanha . 29

Guacamole com chips de raízes brasileiras . 35

Cuscuz marroquino com 
legumes e coalhada . 33

Salada morna de lula com rúcula 
e tomate confit . 46

Ceviche com palmito pupunha 
e chips de banana . 48

PRATO INFANTIL . 42
Consulte nosso time

MONTE SEU PRATO . 59
DE TERÇA A SEXTA

É o nosso jeito carinhoso de trazer a liberdade de escolhas 
do nosso Buffet para a sua mesa.

Escolha sua Salada, sua proteína e três acompanhamentos 
feitos com a alma Capim Santo

Arroz branco

Arroz integral

Feijão vermelho

Feijão preto

Farofa de banana

Farofa de beterraba

Farofa de milho rica

Purê de raízes 

Purê de abóbora

Creme de milho

Ratatouille brasileiro

Batata rústica

Espinafre refogado

ACOMPANHAMENTOS

SALADAS
Mix de folhas com pesto e 

lascas de parmesão

Rúcula com vinagrete de abacaxi

Cuscuz marroquino com 
legumes e coalhada

Salada de banana com castanha

PROTEÍNAS
Kibe de berinjela - Vegano

Salmão grelhado

Sobrecoxa sustentável grelhada

Carne Seca Acebolada

Escalope de mignon

Picadinho de mignon

CLÁSSICOS
Pratos clássicos do Capim Santo criados

pela nossa Chef Morena Leite
Ravioli de tapioca recheado com queijo Serra da 

Canastra e molho de ervas . 49

Nhoque de mandioquinha recheado com brie
e mel ao molho de salvia . 56

Moqueca vegana com arroz de coco e
farofa de dendê . 53

Bacalhau em natas com chips batata doce . 69

Linguado recheado com palmito pupunha e purê 
de banana da terra . 83

Robalo com ratatouille brasileiro e 
molho de limão . 81

Camarão ao molho de curry com leite de coco,
legumes e arroz vermelho . 89

Frango sustentável envolto no crepe de 
mandioquinha com salada verde . 58

Arroz caldoso de costela com 
crispy de cebola . 58

Medalhão de mignon com aligot de 
tapioca e cebolas caramelizadas . 79



SUCOS NATURAIS

Abacaxi com Capim Santo . 15

Melancia com gengibre . 15

Maracujá com mel e cúrcuma . 15

Goiaba com beterraba . 16

Caju com limão cravo . 17

Laranja com cenoura e gengibre . 15

Água de coco com abacaxi, couve, laranja . 17

Suco de uva integral . 15

BEBIDAS QUENTES
Café espresso . 7

Café espresso duplo . 9

Nespresso  . 8

Capuccino . 7

Capuccino duplo . 9

Chocolate quente . 7

Chocolate quente duplo . 9

Cha de ervas frescas . 7

DRINKS
Capim gin . 39

(Capim Santo, abacaxi e Sprite Zero)

Gin de caju . 42
(caju com gengibre e água de coco)

Gin rosa . 39
(goiaba, beterraba e tônica)

Gin especiarias . 35
(zimbro e hibisco com limão e laranja)

Gin kombucha . 35
(kombucha de maracujá com capim santo)

Brasileirinho . 32
(cachaça, suco de limão cravo com melaço e rapadura)

Santa vida . 34
(cachaça Busca Vida, saque Yuzu, limão siciliano, 

Capim Santo e Sprite Zero)

Aperol Spritz . 42

CERVEJAS
Panc Beer Capim Santo . 18

Chopp Colorado . 16

Heineken / Stella Artois long neck . 14

Cerpa . 16

BEBIDAS
Refrigerante lata . 8

Água mineral . 7

Água de coco natural . 19

Chá de Capim Santo gelado  . 12

KOMBUCHA . 12
Maracujá com Capim Santo

QUICHE DO DIA, TAPIOCA OU 
OMELETE ORGÂNICO . 39

Acompanha uma porção de Salada Verde

Tapioca rosa com queijo Serra da Canastra,
 tomate e manjericão

Tapioca verde com salmão 
defumado e guacamole

Tapioca laranja com carne 
seca e queijo Serra da Canastra

ESPECIAIS DE FINAL DE SEMANA
Pratos famosos do nosso buffet Capim Santo 

assinados pela nossa Chef Morena Leite

SÁBADO
Moqueca com frutos do mar com arroz de coco, 

pirão e farofa de beiju . 84

Feijoada Capim Santo com laranja, quibebe, 
salada de banana, vinagrete e farofa . 75

Especial do dia - Pergunte ao nosso time o 
preparo especial deste sábado . 89

DOMINGO
Bobó de camarão com arroz, farofa de beiju e 

salada de banana . 84

Fraldinha Confitada com risoto de queijo 
coalho, crispy de cebola e tomates assados . 75

Especial do dia - Pergunte ao nosso time o 
preparo especial deste domingo . 89

SOBREMESAS

Trio de brigadeiros . 21

Fruta do dia . 19

Pudim de doce de leite com fava de aridan . 22

Brownie de chocolate . 24

Queijadinha com cocada . 26

Timbale de banana com Nutella . 28

Cuscuz de tapioca com baba de moça . 21

Cubos de abacaxi com fondue
de Capim Santo . 32

AOS FINAIS DE SEMANA TEMOS O TRADICIONAL 
BUFFET DE SOBREMESA DO CAPIM SANTO . 39

CAIPIRINHAS
Cachaça da Casa, Saquê 
ou Vodka Nacional . 33

Cachaça Gourmet ou Vodka Importada . 38
Três limões com gelo de caldo de cana

Caju com gelo de água de coco

Abacaxi com capim santo e gelo de uva

Frutas vermelhas

Limão, abacaxi ou maracujá


