
fio

ostrinhas frescas lá de Floripa, purezin de manga com 
tucupi defumadinho, cebolinha e uarini

ostra com manga

ovinho de codorna molin, marinado no nosso dashi com 
ovas de mujol e nossas carolinas

ovo de codorna marinado em dashi 
com caviar mujol

carolina de fígado de galinha, balsâmico e açaí de 
Manaus, sal de anchova

galolina

costelinha na ponta da faca, temperadinha e crua, servida com 
bottarga, geminha crua, e brotinho de coentro

steak tartare defumado

mini alface, estufado com mousse de cogumelo paris, 
purezin de pistache e raspas de queijo tulha

alface, paris e pistache

pãozin delicia, nosso atunzin, chips de presunto, 
maionese de wasabi e alface

lanchin de atum

panna cotta de sucrilhos, gelin de uva, picles de limão e 
docin de morango

froot loops

beterrabas e cenouras, igual nas vós, frutas nativas e 
cacau

jardim DAVO

a sobremesa mais chocólatra da rua:
base crocante de chocolate, recheio de mousse de chocolate, 

glacagem de chocolate, chantily de cachaça e caldinha de frutas

quem não dispensa chocolate

doce

bucho cozido na laranja e gin, molho de ostras e vôngole, 
baunilha e picles de cebola

dobradinha molho de ostras e baunilha

polvo, creme de alho e nampla, uarini, salsinha, torresmo e 
amendoim

polvin

galinhada igual da minha mãe, com foie gras pra dar 
liga, ovo frito molin, bottarga e quiabo tostado

galinhada

arroz queimadinho no fundo, com aviú, coraçãozin, 
pele crocante, e nossa maionese

socarrat de aviú

peixe do dia, com a pelinha gratinada, nosso dashi, 
rabanete, pipoca e machê

peixin do dia

o pilar do paulista: ovo molin envolto em costelinha com 
pimenta cambuci, bottarga e cebola com nampla

bolovo

espetinhos de polvo empanadinhos, com nossa maionese e 
nossa pimentinha, com espiga de milho tostadinho igual da feira

corn dog de polvo

acompanha vinagrete de feira e nossa maionese

CARNE            /   FRANGO          / CAMARÃO        

pastel de feira

q ete

softs

brejas

coca-cola
coca zero
guaraná

guaraná zero
H2OH

hot spot
a HOT SPOT da Cervejaria Elektra é uma Saison com adição 
de raspas de limão (taiti e siciliano) e pimenta caiena. Bem 
carbonatada, amargor baixo e com um corpo leve e seco, 
traz no aroma e no sabor, especiarias picantes e um toque 
cítrico e frutado

pipa (session ipa)

becks

É uma Session IPA com elevada “drinkability” sem abrir 
mão da complexidade e aromas de uma “American IPA”.

oft
 & brejas


