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• Bocconcini con acciughe 

o Bola de mussarela de búfala com filé de aliche 

• Ramerino in culo 

o Receita de família de polpette de carne com ramo de alecrim 

• Crostini 

o Ceme de ricota, figo, tomilho, gergelim torrado e mapple - uva, 

straciatella e presunto San Danielle - bruscheta 

• Scarpetta  

o Ragú de carne rústica servido com pão de fermentação natural 

• Burrata 

o Servida com carpaccio de tomate momotaro, presunto San 

Danielle e pão de fermentação natural  

• Gamberetti all’aglio e olio 

o  Camarões selecionados, puxados com azeite e alho confit, 

servidos em panelinha de ferro, acompanha pão de fermentação 

natural 

• Stracciatella temperada servida com pão de fermentação natural  

• Tartar de vitelo tonnato 

• Carpaccio di carne 

o Fatias de chorizo selado cortadas na faca com molho cipriani, 

servido com pão de fermentação natural 

• Fritto Misto 

o Bacalhau, camarão e lula fritinhos  

• Baccalà confettato con olio e aglio  

o Lascas de bacalhau puxadas no azeite e alho, servidas na 

panelinha de ferro, acomapanha pão de fermentação natural  

• Calamari alla griglia 

o Lulas grelhadas  

• Porcão de Presunto San Danielle 

• Pedra de queijos Bonfiore 

o Seleção de queijos do nosso parceiro Bonfiore, consulte o garçom 

para conhecer os queijos, acompanha mel trufado, azeite e pão 

de fermentação natural 

• Maiale grigliato con patate all’aglio e olio 

o Porco Duroc (raça de porco doméstico), com batata cozida 

amassada, alho assado, flor de sal e azeite 

• Polpo alla griglia con patate 

o Polvo grelhado com batata bolinha 

 



• Insalata Caprese 

o Mussarela nó com tomate pelatti, manjericão, flor de sal e azeite 

• Fagottino rosolato di mortadella con fior di latte 

o Trouxinhas de mortadela italiana com pistache, recheadas com 

queijo fior di latte, seladas, acompanha pão de fermentação 

natural 

• Tramezzino 

o Tradicional sanduiche italiano de pão branco macio, de vários 

recheios, o nosso será de ovo, ricota cremosa, presunto San 

Daielle e a folha kale 

• Antipasto di anguria 

o Aperitivo de melancia com molho balsâmico e queijo boursin 

 

Sobremesas 

 

• Bocconcini com dulce de leche 

o Bola de mussarela de búfala com doce de leite  

 



G	&	T	
	
	
	
Bottega	G&T		
Gin	com	infusão	de	flor	de	feijão	borboleta,	tônica	britivic	e	manjericão	
	
Passiflora		
Gin	com	maracujá,	tônica	britivic		e	hortelã			
	
Milano		
Gin,	grapefruit,	tônica	britivic			
	
G&T	Nero		
Gin	com	infusão	de	chá	preto,	limão	e	tônica	britivic		
	
	
	

AUTORAIS		
	
	
Torino		
Bourbon,	licor	de	flor	de	sabugueiro,	amaro,	vermute	tinto	e	bitter	de	laranja		
	
Daiquiri	de	maracujá		
Rum	anejo,	maracujá,	açúcar	e	limão		
	
Arancione	
Bourbon,	amaro,	limão,	xarope	de	figo	e	clara	pasteurizada			
	
Negroni	cioccolato	
Gin,	campari	com	infusão	de	nibs	de	cacau,	vermute	tinto	e	chocolate	com	cumaru		
	
Old	Masala	chai	
Bourbon,	masala	chai	,bitter	de	laranja	e	bitter	aromático		
	
Firenze		
Bourbon,	abacaxi,	gengibre	e	ginger	ale	britivic			
	
Giallo		
Tequila	tradicional,	cordial	de	abacaxi,	tônica	britivic		
	
	
	


