Couvert
[21.] por pessoa
Pães artesanais,
lascas de massa de pastel,
manteiga com flor de sal
e seus mimos.

Petiscos
LULINHAS À DORÊ
clássico da praia, servidas com maionese de alho assado [58.]
CAMARÕES EMPANADOS
super crocantes, feitos com farinha panco e servidos com chutney
de frutas amarelas [65.]
CAMARÕES AO VINHO BRANCO
salteados na frigideira com manteiga, alho, pimenta dedo de moça e
servidos toast de bom pão [65.]
ISCAS DE PESCADO
outro clássico, empanadinhos e crocantes
com limão siciliano tostado [48.]
PASTEIZINHOS
queijos brasileiros | camarão | mix [28.]
BOLINHO DE VACA ATOLADA
nossos croquetes de costela com mandioca [28.]
BOLINHOS DE ARROZ
feitos com Miniarroz do Vale do Paraíba [24.]
DADINHOS DE TAPIOCA
e melado de laranja com pimenta sichuan [24.]
BELISCOS
mix de nuts com sal de especiarias e azeitonas marinadas [16.]

Entradas
CEVICHE DE PEIXE BRANCO
Com banana da terra e chips de arroz [45.]
TARTARE DE FILÉ BOVINO
Com picles de mostarda, maxixe e toast de pão da casa [48.]
VIEIRAS SELADAS
Com creme de ervilhas e crocante de presunto Parma [56.]
TIGELINHA DE SIRI
com farofa de dendê [29.]
SALADA DA MATA
Mix de folhas, pupunha, queijo feta, tomate amarelo, rabanetes fresco,
castanhas de caju e vinagrete de mel [45.]

Sanduíche
UM ‘XIS’ CLÁSSICO
Burger artesanal com queijo cheddar, bacon, cebola caramelizada,
alface e tomate no pão brioche [35.]

Pasta e Arrozes
MASSA VERDE
manteiga de sálvia, migas e
sementes de abóbora [55.]

MASSA FRESCA
Com ‘quase’ molho de tomate
e manjericão [55.]

RISOTO DE PARMESÃO
Clássico e reconfortante [58.]

ARROZ DE FRUTOS DO MAR
caldoso com toque de
cúrcuma [78.]

Principais
FRUTOS DO MAR AO CREME DE MOQUECA BAIANA
com mini arroz de coco e farofinha de dendê [85.]
Opção vegana com banana da terra e pupunha [62.]
PEIXE ASSADO
sobre rodelas de laranja e servido com molho cítrico,
alho poró tostado e farofa de feijão fradinho [82.]
CAMARÕES ROSA
com arroz negro e creme de abóbora cabotiá [89.]
LEITÃO ASSADO
com repolho roxo tostado, picada de avelãs
e tutu de feijão branco [68.]

Da Grelha
Polvo com azeite e páprica defumada [78.]
Camarões rosa jumbo [68.]
Pesca do dia [62.]
Filé mignom com manteiga de ervas [65.]

Para acompanhar

LEGUMES DA ÉPOCA
salteados ao molho pesto [23.]
CAVOLO NERO
tempura com parmesão [23.]

MINIARROZ
com agrião e cardamomo [23.]
FRITAS RÚSTICAS
batata e batata doce [23.]

Sobremesas
CAFÉ COM LEITE
Choux cream de cumaru, doce de leite com café mais calda de
chocolate [25.]

CASA DE VÓ
Curau de abóbora, cocadinha cremosa e praliné de amendoim [25.]

SÓ QUERO CHOCOLATE
Diversas texturas de cacau e chocolate com caramelo e flor de sal [25.]

TROPICANA
Pudim de coco, creme de piña colada, frutas tropicais frescas e hortelã
[25.]

