
Bruschetta Zen
Pão italiano c/ mussarela derretida, Parma, tomatinho cereja e manjerição.

2 ENTRADA  ( escolha 1 opção  )

Cocada ao Forno c/ Sorvete de Creme
Cocada ao forno com sorvete de creme

SOBREMESAS  ( escolha 2 opções )

PROIBIDO A VENDA DE BEBIDAS ALCÓOLICAS A MENORES DE 18 ANOS.

Filé Blue Cheese C/ Gratin de Batata
Medalhão de filé mignon (125g) grelhado ao molho de gorgonzola, acompanha gateau de batata

Salmão Grelhado c/ Gratin de Batata
Posta de Salmão (120g)  c/ Batata gratinada.

Risoto de Parmesão C/  Mignon
Risoto de Parmesão c/ Filé Mignon (120g) em tiras .

Costelinha Suina ao Molho Especial
Costelinha suina ao molho especial, acompanha batata sautê.

PRINCIPAL  ( escolha 2 opções )

Fettuccine ao Molho Blue com Filé de frango Empanado
Fettuccine ao molho cremoso de gorgonzola c/ filé de peito de grando empanado na panko.

Robalo Tropical 
Filé de robalo ( 150g) grelhado, c/ purê de banana da terra e salteado de Shitake

Aperitivo de Mignon ao Molho Blue
Filé Mignon ( 120g) em tiras, ao molho de gorgonzola, acompanha pão fresco.

Torta de Limão com Merengue Italiano
Torta de Limão com merengue italiano

Ceviche de Robalo
Robalo (120g) cortado em cubos, marinado no limão, pimenta dedo de moça,
cebola roxa, manga, clips de batata doce.

MENU ROMÂNTICO

1 ENTRADA  ( sugestão do chef  )

Menu para 2 pessoas em 4 etapas R$ 229

Risoto de Shimeji - (Vegetariano )
Risoto de shimeji



Camarões Empanados no Coco c/ Chutney de Manga
4 Camarões  Rosa (G) empanados no coco com chutney de manga.

R$ 59,9

Mini Tabua 4 Queijos
Brie (50g), Parmesão (50g) , Grana padano (50g), Mussarela (50g), Salaminho, Damasco e mel.

R$ 66,9

Carpaccio Tradicional
Finas fatias de carne temperada com molho de mostarda e alcaparras, rúcula, Lascas de parmesão. 

R$ 59,9

Aperitivo de Mignon ao Molho Blue
Filé Mignon ( 120g) em tiras, ao molho de gorgonzola, acompanha pão fresco.

Ceviche de Robalo
Robalo (120g) cortado em cubos, marinado no limão, pimenta dedo de moça,
cebola roxa, manga, chips de batata doce.

R$ 39,9

R$ 41,9

Burrata Zen
Deliciosa burrata cremosa e fresca, servida com tomates cereja, molho pesto e torradas

R$ 65,9

Para harmonizar
Ideal para acompanha com vinho.


