PRATOS

PRATOS PRINCIPAIS

PRATOS DO DIA
37

PAÇOCA

55

3 a - CARNE DE PANELA

32

Acém marinado no molho de tomate, cachaça
e tucupi preto, com cenoura, cebola, quiabo e
arroz vermelho cremoso

Pintado no caldo com camarão, pimentão,
tomate, cebola, leite de coco da casa e dendê.
Acompanha arroz, farofa e abacaxi

CARNE DE SOL

32

Arroz com carne de de sol da casa em cubos,
acompanhado de macaxeira cozida e vinagrete
de tomate

Carne de sol da casa com farinha de mandioca,
manteiga de garrafa, servida com baião de dois,
banana da terra e queijo coalho

PEIXADA

2 a - MARIA ISABEL

42

4 a - COSTELINHA DE PORCO

32

Temperada com especiarias e pincelada com geleia
de taperebá e acompanhada de legumes do sertão
refogados (maxixe, abóbora, quiabo e batata-doce)

Contra-filé de carne de sol da casa selado
na manteiga de garrafa, com purê de cará e
vinagrete

29

BAIÃO DE DOIS VEGETARIANO

35

6 a - PEIXE DO DIA NA TAPIOCA

Coxa com sobrecoxa marinadas no tucupi preto
e especiarias, assado com geleia de taperebá e
servido com folha de couve refogada e batata-doce

Tilápia empanada na tapioca, acompanahda
de vinagrete de feijão fradinho, maionese de
coentro e arroz com coco

SALADA SERTANEJA

Sáb - CARNEIRO NO LEITE DE COCO

32

Rúcula, agrião e alface, tomate e batata-doce
assados, tiras de carne de sol e ovo caipira
cozido

Pernil marinado e depois cozido no leite de coco
da casa, acompanhado de cuscuz de milho com
manteiga de garrafa e legumes assados

EXTRAS: Ovo frito 3 - Queijo coalho 4 - Farofa da casa
3 - Manteiga de garrafa 2 - Arroz (100g) 4 - Purê de
cará (100g) 9 - Baião de dois (100g) 9 - Paçoca (80g) 25
- Geléia de pimenta 3

D om - ARROZ DE CAPOTE

PETISCOS

SOBREMESAS
16

CASQUINHA DE SIRI

32

Coxa e sobrecoxa de frango ao leite de coco
da casa e especiarias, com arroz e quiabo
salteado no óleo de babaçu

Arroz e feijão de corda com queijo coalho,
legumes do sertão assados (maxixe, abóbora,
quiabo e batata-doce), ovo caipira frito e vinagrete

FRANGO ASSADO

5 a - CARIL DE FRANGO

36

52

52

Arroz caldoso, capote (galinha d’Angola), favas,
maxixe, barriga de porco e farofa de miúdos

BOLO DE CHOCOLATE BELGA

16

Com calda de cupuaçu e nibs de cacau
(chocolate meio-amargo Callebaut)

Siri catado, tomate, cebola,
dendê e farofa da casa

BOLINHO DE COSTELA

20

Costela de porco empanada no panco, servido
com geleia de pimenta da casa (5 unidades)

DADINHO DE TAPIOCA
Tapioca e queijo coalho, servido com geleia de
pimenta da casa (8 unidades)

Carne de sol com banana da terra/ Bobó de
camarão/ Queijo coalho com melaço (unidade)

9

Feito com ovos caipira, leite de coco da casa e
servido com calda de melaço

DOCE DE CAJU DO PIAUÍ
9

9

Consulte os sabores do dia!

FLAN DE COCO
12

PASTÉIS

SORBET OU SORVETE DA CASA

9

Tradicional doce piauiense de caju, servido
com requeijão nordestino

FRUTA DO DIA
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7

BEBIDAS

REFRESCOS

7

CUPUAÇU SODA

DRINQUES
CAJUÍNA SOUR

Cupuaçu, açúcar e água com gás

25

Cajuína, João Mendes prata, limão e clara
de ovo

SOSSEGA LAMPIÃO
Maracujá, mel de camomila e água com gás

PORENQUANTO

MATE GELADO

Gim Vitória Régia, Nolly Prat, polpa de cupuaçu
e bitter da casa

Mate com limão

MARIA DA INGLATERRA

LIMONADA

32

25

Cachaça João Mendes prata, Vermouth Punt e
Mes e xarope de canela com pimenta cumarí

Limão, açúcar e água (com gás)

CAJUÍNA

12

Suco clarificado do caju

SUGESTÃO ESPECIAL

MAFUÁ

DIGA MEU BEM

Consulte nossa brigada

28

Vodka Ketel One, Cointreau, xarope de rosa rubra
com redução de jabuticaba

25

Rum Bacardi prata, chope, suco de limão,
geleia de cajá da casa e hortelã

CHOPE ARTESANAL
300 ML

18

430 ML

24

CABEÇA DE CUIA

MULA MANCA

AVÓS - VÓ MARIA E SEU LADO ZEN

28

Jack Daniels, fementado de caju do Piauí,
espuma de gengibre e raspas de amburana

25

Gim Vitória Régia, gengibirra da casa e limãosiciliano

Hoppy Lager
ABV 4,9% IBU 18
Refrescante e de cor dourada, é leve, amargor
equilibrado, com aroma cítrico e frutado bem
marcantes. Ouro no Concurso Brasileiro de
Cervejas e prata no South Beer Cup - On Tap

PEÇA SEU CLÁSSICO
GIM TÔNICA

29

DÁDIVA - VENICE BEACH

MOJITO

29

Session IPA
ABV 4,5% IBU 55
Inspirada nas IPAs californianas, de coloração
âmbar, traz a intensidade dos lúpulos americanos,
com nuances de mel e caramelo da base maltada,
ótimo amargor e refrescância

NEGRONI

30

OLD FASHIONED

32

MARGARITA

30

DRY MARTINI

35

MANHATTAN

40

BLOODY MARY

35

ÁGUA COM GÁS

3

CAIPIRINHAS
Cachaça João Mendes

20

Vodka Ketel One

25

Rum Bacardi Prata

22

ESPRESSO

300 ML (com limão espremido + 2)

6

Café Fazenda Pessegueiro (Alta Mogiana - SP)
Notas aromáticas de caramelo, equilibrado e cítrico,
vai com nossa cajuada com coco
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VINHOS
QUALQUER GARRAFA 99

ESPUMANTES

ROSÉ

GEISSE CAVE AMADEU BRUT

MARIE GABI CABERNET SAUVIGNON

Maturação 12 meses | Pinto Bandeira - RS

2014 | Rosário do Sul - RS

80% Chardonnay e 20% Pinot Noir

Seus aromas vão além das frutas, com notas
fechadas lembrando fumaça. Misterioso, na boca
sua acidez o torna muito refrescante

Método tradicional. Aromas de frutas maduras e
notas florais. Equilibrado e com boa complexidade
em boca, sem deixar de ser divertido

TINTOS

DON GUERINO BRUT ROSÉ
Maturação 12 meses | Serra Gaúcha - RS
100% Malbec

LUIZ ARGENTA CABERNET SAUVIGNON

Aromas de frutas vermelhas, rosas e goiaba.
Seu paladar é refrescante, com perlage fino e
intenso. Um espumante festivo

2012 | Serra Gaúcha - RS
Estruturado e encorpado, apresenta ótimo volume
em boca. Ataque inicial doce e taninos evoluídos e
equilibrados. Aroma e sabor herbal e mentolado

GUATAMBU NOITE DO PAMPA
Maturação 18 meses | Campanha Gaúcha - RS

DAL PIZZOL GAMAY BEAUJOLAIS

100% Merlot

2017 | Serra Gaúcha - RS

Espumante tinto, perlage persistente. Na boca
untouso com interessante mistura de geléia de
morango, chocolate amargo e amêndoa tostada

Leve, frutado e delicado. Muito frescor exaltando
notas lácteas e de frutas como banana, pêra e
frutas vermelhas. Cuidado! Fácil de beber...

BRANCOS

DON GUERINO TEROLDEGO
2016 | Serra Gaúcha - RS

LUAR DO PAMPA SAUVIGNON BLANC
2017 | Campanha Gaúcha - RS
Fresco, com grande volume e acidez marcante,
tem romas intensos de goiaba, maracujá e notas
herbáceas que se confirmam no paladar.

Cor rubi intensa, com aromas de cereja, café e
frutas maduras. Vinho super equilibrado, com
taninos macios e retrogosto agradável

RASTROS DO PAMPA TANNAT
2017 | Campanha Gaúcha - RS
Cabernet Sauvignon e Merlot

DON GUERINO RESERVA CHARDONNAY
2017 | Serra Gaúcha - RS
Paladar fino e elegante, muito frescor com notas de
frutas brancas e cítricas. Breve estadia em carvalho,
delicadeza e longa persistência

Estruturado e encorpado, apresenta marcantes
taninos, aromas de frutas negras e chocolate.
Passagem por 3 meses em carvalho.

VINHO EM TAÇA
DON GUERINO TORRONTÉS VINTAGE
2017 | Serra Gaúcha - RS
Paladar fino e delicado, toque adocicado e alta
intensidade aromática, com notas de frutas cítricas,
mel e flores brancas

Pizzato - Fausto Merlot ou Chardonnay (187ML)

TRAGA SEU VINHO
Cobramos taxa rolha de 50 reais
*safras podem sofrer alterações
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CACHAÇAS
QUALQUER DOSE (50ML) 18
HARMONIE SCHNAPPS AMBURANA
2 anos na amburana | Serra Gaúcha - RS
Leve e perfumada, aromas florais, adocicados e delicado
defumado. Retrogosto marcante com especiarias

DA TULHA
3 anos no carvalho | Mococa - SP
Aromas discretos de frutas secas, castanhas e floral.
Untuosa, de acidez equilibrada, apresenta muito frescor

ENGENHO SÃO LUIZ
3 anos no carvalho | Lençois Paulista - SP
Aromas complexos, perfumada e com muita fruta.
Na boca é potente e elegante como um bom bourbon
Retrogosto suave e requintado

RESERVA DO NOSCO
4 anos no carvalho francês | Resende - RJ
Aromas muito convidativos de ameixa e café torrefato.
Acidez e álcool equilibrados. Retrogosto persistente e delicado

PORTO MORRETES
3 anos no carvalho | Morretes - PR
Grande complexidade de aromas: frutados, herbais, florais.
Acidez e percepção alcoólica equilibradas.
Persistente, nobre e redonda

WEBER HAUS EXTRA PREMIUM
5 anos no carvalho francês e 1 no bálsamo | Ivoti - RS
Muito elegante e perfumada, aromas herbáceos e
de especiarias. Na boca é encorpada, com acidez
equilibrada e retrogosto afumaçado

CANARINHA
2 anos no bálsamo | Salinas - MG
Aromas de banana e especiarias, acidez marcante e
álcool equilibrado. Retrogosto anestésico com notas
de cravo e canela

CEDRO DO LÍBANO
1 ano no carvalho americano | São Gonçalo do Amarante - CE
Aromas misteriosos, herbais, medicinais. Corpo denso e acidez
equilibrada. Potente e etérea, entrega o que promete

SANHAÇU UMBURANA
2 anos na amburana | Chã Grande - PE
Untuosa, perfumada e marcante na amburana,
remete à erva-doce e aromas frutados. De paladar quase que
adocicado, é encorpada e envolvente
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