


Eggs benedict  39 

Ovos Pochet, bacon, molho holandês e pão de fermentação natural.  

Blat  39 

Tradicional toast britânico de bacon, tomate, alface e abacate.

Misto quente 28
Sanduíche de presunto cozido e muçarela no pão de cará na chapa.

Pão na Chapa com requeijão invertido 14
Pão de cará com requeijão tostado na chapa.

Açaí bowl  34
O melhor açaí da vida, servido no bowl. Acompanha granola feita na casa.

Banana pancake 29 

Panqueca de banana, granola, mel e iogurte feito na casa.

Surfers breakfast (até as 13h) 71
Pra matar a fome! Pães, manteiga, ovos (mexido, pochet ou frito), bacon, hashbrown,  
linguiça artesanal, tomates assados, frutas do dia, minipanqueca, granola da casa e mel. 

Tábua de frutas do dia 29
Acompanha granola da casa, iogurte e mel.

Peça qualquer um dos itens acima sem proteina animal.

@deusmansion

B R U N C H  A T É  A S  1 5 H



ENTRADAS

Burrata com pasta de tomate defumado  68
Azeite de manjericão e pó de alho poró. Acompanha pão.

Cenoura com Coalhada  44 

Texturas de cenoura com coalhada seca e especiarias.

Frutos do mar ao vinagrete   48
Acompanha pão de fermentação natural tostado com manteiga.

Tartar de atum  56
Pastel de vento e maionese de abacate. 

Caesar da Casa  46
Folhas, molho caesar, torradas, parmesão e frango empanado ou grelhado.

Vitello tonnato  39
Fatias muito finas de carne bovina e salsa tonnata.

Croqueta de cupim (5 unidades)  38
Acompanha chutney de banana. 

 Pastel (2 unidades)  39 

 Escolha os recheios: camarão ou polvo.

Coxinha tradicional (1 unidade)  14
Recheada com frango assado no forno a lenha e catupiry de verdade.

Fritto misto di mare  68
Clássica comida de rua da costa italiana, frutos do mar do dia e um tipo  
de tempurá com base de farinha de grão de bico. 

Pupunha do Guarujá assada no forno a lenha  44
Com molho de tomate assado com temperos indianos e avelãs crocantes. 

Milho na Brasa  22
Com caramelo picante.

@deusmansion
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PRINCIPAL

Mie Goreng  67
Emblemático prato balinês de noodles salteado na wok com temperos do sudeste asiático,  
frango e com um ovo frito.

Peixe do dia na brasa 89
Acompanha purê de banana da terra defumado, molho de limão e vôngole.

Lombo de atum na brasa (400g)  126
Acompanha pasta de tomate queimado e couve-flor assada no forno a lenha. 

Prime rib suíno  88
Acompanha tutu de feijão preto, couve in natura, banana e ovo frito.

Parmegiana Suíno  128
Prime rib suíno a parmegiana, acompanha arroz de brócolis.

Arroz lambe-lambe 86
Emblemático prato caiçara de arroz com mariscos e aioli. Acompanha chips de banana.

Polvo na churrasqueira  108
Acompanha batata doce assada no forno a lenha e aioli. 

Bife com batata frita (300g)  140 
Steak do dia na brasa, com demi glace, acompanha batata frita e salada de folhas  
orgânicas da Fazenda Cubo 

Espaguete com frutos do mar  86
Espaguete com frutos do mar do dia e pangratatto.

Ravioli de Pupunha 86
Recheado com a própria pupunha, acompanha molho romesco (avelãs e tomate).

Moqueca de peixe e camarão  130
Moqueca de peixe branco camarão, acompanha farofa de coco com pimenta de cheiro  
e pipoca de arroz selvagem.

Moqueca de banana da terra 98
Moqueca de banana da terra, acompanha farofa de coco com pimenta de cheiro  
e pipoca de arroz selvagem.

@deus.brazil
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PARA COMPARTILHAR                                                                             282

BBQ Brasileiro (serve no mínimo 2 pessoas)
Cortes do dia, acompanha, farofa, vinagrete, queijo coalho e pão de alho

Peixe inteiro na brasa (serve no mínimo 2 pessoas)      275
Peixe do dia inteiro, acompanha banana assada, farofa de camarão, pirão e arroz de taioba

Feijoada  (serve no mínimo 2 pessoas)                           289
Acompanha torresmo, arroz branco, couve in natura com alho frito, farofa da casa,  
laranja bahia, limão, caldo apimentado e duas doses de cachaça Da Quinta Amburana.

@deusmansion

Bolo de chocolate cremoso 29
Finalizado no forno a lenha acompanha creme inglês e quenele de mousse sem furinhos.

Banoffee da casa 29
Massa sable, doce de leite feito na casa, chantili de verdade e banana. 

Cheesecake de coalhada 29
Finalizada no forno a lenha e acompanha calda de fruta da época. 

Afogatto 29
Cremoso de avelã, espuma da Deus café e gelato de nata.

Gelato  24
Pistache, doce de leite ou baunilha.

Tábua de frutas do dia 29
Acompanha granola da casa, iogurte e mel.

F I N A L  D E  S E M A N A

S O B R E M E S A S


