
BOCCONCINI CON ACCIUGHE ......................$ 19

Bola de mussarela de leite de búfala com lé de 

aliche

RAMERINO IN CULO ......................................$ 21
Receita de família de polpette de carne com 
ramo de alecrim

CROSTINI

- Ceme de ricota, go, tomilho, gergelim torrado 

e mapple ...........................................................$ 18 

- Uva, stracciatella e presunto San Danielle ...$ 21

- Bruscheta .........................................................$15

SCARPETTA .....................................................$ 33 
Ragú de carne rústica servido com pão de 
fermentação natural

GAMBERETTI ALL'AGLIO E OLIO .......................$ 46

BURRATA ........................................................$ 48
 

STRACCIATELLA TEMPERADA SERVIDA COM PÃO 
DE FERMENTAÇÃO NATURAL ...........................$ 26 

TARTAR DE VITELO TONNATO .......................$ 41

CARPACCIO DI CARNE ...................................$ 39
Fatias de bife chorizo selado cortadas na faca 
com molho cipriani, servido com pão de 
fermentação natural

FRITTO MISTO .................................................$ 41
Bacalhau, camarão e lula fritinhos 

BACCALÀ CONFETTATO CON OLIO E AGLIO...$ 49 
Lascas de bacalhau puxadas no azeite e alho, 
servidas na panelinha de ferro, acompanha 
pão de fermentação natural 

CALAMARI ALLA GRIGLIA ...........................$ 26
Lulas grelhadas 

 PEDRA DE QUEIJOS BONFIORE .......................$ 39
S eleção de queijos do nosso parceiro 
Bonore, consulte o garçom para conhecer 
os  quei jos ,  acompanha mel  t ru fado, 
azeite e pão de fermentação natural
 
MAIALE GRIGLIATO CON PATATE ALL'AGLIO 
E OLIO ................................................................$ 36
P orco Duroc (raça de porco doméstico), com 
batata cozida amassada, alho assado, or 
de sal e azeite
 
POLPO ALLA GRIGLIA CON PATATE ............$ 49
P olvo grelhado com batata bolinha

PORÇÃO DE PRESUNTO SAN DANIELLE .......$ 49

 INSALATA CAPRESE ........................................$ 21
Mussarela nó com tomate pelatti, manjericão, 
or de sal e azeite
 
FAGOTTINO ROSOLATO DI MORTADELLA CON 
FIOR DI LATTE ....................................................$ 24
T rouxinhas de mortadela italiana com pistache, 
recheadas com queijo or di latte, seladas, 
acompanha pão de fermentação natural
 
TRAMEZZINO .....................................................$ 34
T radicional 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 ................................$ 13
Aperitivo de melancia com molho balsâmico
e queijo boursin

SOBREMESAS

 BOCCONCINI COM DULCE DE LECHE ........$ 21
Bola de mussarela de leite de búfala com 
doce de leite 

Camarões selecionados, puxados com azeite e 
alho contado, servidos em panelinha de ferro, 
acompanha pão de fermentação natural

Servida com carpaccio de tomate momotaro,
presunto San Danielle e pão de fermentação
natural


