como a “Bistecca Fiorentina” que reúne 3 diferentes cortes numa SÓ peça, reunimos 3 elementos num só lugar: A CARNE, O VINHO E
A TRADIÇÃO DO churrasco brasileiro COM A famosa culinária italiana. O BISTECCA É O LUGAR IDEAL PARA CELEBRAR os “bons exageros”.

/ ROAST BEEF, MOSTARDA E FONTAL R$ 48

/ TAGLIATA DI MANZO E GORGONZOLA

Carne assada ao ponto para mal com crosta de cogumelos
secos, mostarda, mix de folhas e queijo fontal

Filé-mignon em tiras servido com creme de queijo
gorgonzola e fatias de pão grelhado

/ Carne cruda tartufaTa

/ pane all’aglio e grana padano

R$

53

/ MOZZARELLA FRITTA

Carne crua cortada na ponta da faca,
flor-de-sal, pimenta-do-reino, salsa
de trufas negras e Grana Padano

/ COUVERT

R$

/ Polenta fritta

20

R$

72

Burrata Vitalatte servida com deliciosa compota
de cebola defumada, guanciale e crostines

R$ 28

POLLAME | aves

PRA ENCHER

GALlETtO / Galeto desossado marinado por 12 horas, cozido lentamente

em sous vide por 6 horas e depois assado

R$

54

POLLO IN PASTELLA / Peito de frango frito com crosta crocante. Acompanha

MANZO | bovinos

salada de mix de folhas, cenoura, erva-doce fresca e supreme de laranja

bistecca / Corte italiano mais famoso, une a suculência
e maciez do filé-mignon, contrafilé e alcatra. Serve 2 pessoas

R$

R$

48

MAIALE | suínos

286

filé-mignon / Corte nobre do boi, muito macio e sem gorduras R$ 86
chorizo / Nome batizado pelos “Hermanos” para a parte nobre do contrafilé
fraldinha / Famoso corte do Sul do Brasil, extremamente suculento R$ 96
cupim / Corte macio e suculento, assado lentamente por 12 horas e servido

BRAcCIOLA DI MAIALE / Carne suína enrolada com bacon e queijo caciocavallo,

R$

92

com farofa, vinagrete e salada ácida de couve R$ 73

PRIME RIB BOVINO / Delicioso corte da costela empanado e frito servido
R$

/ BURRATA

Polenta italiana frita e coberta com Grana Padano

Pão rústico de fermentação natural feito em nossa padaria

54

Gosta do famoso “pão de alho”? Prove nossa versão
com Grana Padano

36

Mozzarella Vitalatte empanada e frita,
servida com mel defumado

8

com rúcula, serve 2 pessoas

R$

R$

R$

158

MAMINHA “AL BURRO” / Clássico corte das churrascarias brasileiras,

grelhado lentamente com muita manteiga e ervas. Serve 2 pessoas R$ 149

cozido por 6 horas e assada com cenoura, cebola pérola e molho de porco

R$

62

COSTOLETTA DI MAIALE / Costela suína assada por 8 horas e servida

com delicioso molho cítrico

R$

68

PORCHETTA / Porchetta assada com ervas por 6 horas ao estilo romano R$ 64

PIATTI | PRATOS
GNOCCHI AL RAGù DE OSSOBUCO R$ 65

Gnocchi de batatas com ragù de ossobuco cozido lentamente por 12 horas

RISOTTO SPINACI E GUANCIALE R$ 52

Risotto bianco de espinafre e guanciale finalizados com queijo Grana Padano

/ burger R$ 54
Hambúrguer de 180g, pão da nossa padaria, queijo emmental,
cebola crispy, bacon, maionese verde e molho defumado

/ PANINO ALLA PARMIGIANA

R$

“ CHUCHAR”

Escolha um dos molhos para
acompanhar seu grelhado!

molho Extra R$ 13

/ Emulsão de azeite,

purè di patate

insalata mista

R$

22

Purê de batatas com alho confitado

Filé a parmigiana com molho de tomate, mozzarella de búfala Vitalatte
no pão ciabatta com maionese verde, mostarda dijon e rúcula

aioli ALL’ERBE

verdure grigliate

Batatas assadas e depois fritas com alecrim

46

agrodolce / Molho agridoce defumado

Patate fritte R$ 25

“Farofa” di pane

R$

Farinha de rosca, bacon, cebola, alho
e salsinha

Cannoli di Brigadeiro

tomilho, salsinha e pimenta calabresa

Massa doce frita recheada com
brigadeiro e castanhas. Ma che????

PICCANTE / Conserva de pimentas e ervas

“vinagrete” / Nosso vinagrete

FONDUTA GORGONZOLA / Creme

com tomate, cebola roxa e balsâmico

de queijo gorgonzola

R$

25

Risotto Bianco R$ 26

Risotto clássico de Parmigiano Reggiano
*Adicione salsa de trufas negras por R$17

DOLCI

gremolata / Azeite com alecrim,

alho e ervas

22

Legumes do nosso mercado
Mix de folhas, tomatinhos
assados e Grana Padano

18

R$

A taxa de serviço de 13% é opcional, não obrigatória.

R$ 29

TORTA CAPRESE E GELATO
Di DOLCE DI LATTE R$ 25
Torta de chocolate e farinha
de amêndoas servida com gelato
de doce de leite e caramelo

