ovo mole 5
farofa de milho 6
maionese batata 6
vinagrete de feira 7

COMPLEMENTE
SEU R A N G O
D E F UN Ç A

ENTRADAS
LAGARTO FRIO 36
lagarto curtido na marinada da
casa com pimentão e cebola roxa,
e pão francês com manteiga.

PÃO COM MOLHO 29
molho de tomate da casa e pão
quentinho para chuchar.
PASTEL (4 unidades)
carne 28 | camarão 34
BOLINHO DE ARROZ 28
(4 unidades)
EMPADA (unid.)
palmito 18 | camarão cremoso 22

SANDUBAS & TORTAS
CARNE DE PANELA 42
pão semi italiano, carne de panela cozida
lentamente, creme de queijo meia cura,
salsinha e cebolinha.

PARMEGGIANA 49
pão semi italiano, milanesa de angus,
molho de tomate, creme de queijo
meia cura e manjericão.

LAGARTO FRIO 42
pão semi italiano, lagarto frio marinado
e vinagrete de feira.

FRANGO MILANESA 42
pão semi italiano, milanesa de frango,
bacon, molho do rancho e alface americana.

MILANESA 45
pão semi italiano, milanesa de angus,
maionese de alho da casa e alface
americana.

PARME DE FRANGO 46

LULA 48
pão semi italiano, lula empanada, maionese
de alho da casa e vinagrete de feira.

TORTA DE FRANGO 46
massa de torta caseira, frango cremoso
com legumes da estação e catupiry original!

Sandubas e Tortas acompanham
batatinha frita ou mix de folhas

SEGUNDA A SEXTA
— exceto feriados —

TORTA DE PAL MITO 46
massa de torta caseira, palmito com
molho bechamel, legumes da estação
e catupiry original!

RANGO DE FUNÇA

EXECUTIVO

pão francês, frango empanado, molho de
tomate da casa, creme de queijo meia cura
e manjericão.
ou

ou

PRATOS

MOOCAIPIRA 44
alface americana, frango grelhado,
ovo, bacon, queijo meia cura, molho
do rancho e pão de alho.

RISOTO IMIGRANTE 66
arroz agulhinha puxado com creme de
abóbora, costelinha de porco duroc, ervilha
fresca, legumes orgânicos da estação,
fonduta de queijo meia cura e ovo mole.

ou
ou
ou

COMPLETA 44
mix de folhas, ovo, queijo meia cura,
palmito, ervilha, tomate, cebola roxa, pão
de alho e molho de mostarda da casa.
SALADA COLONIAL 52
mix de folhas, pimentão e berinjela
assados a lenha, milanesa de angus,
queijo meia cura, palmito, tomate
cereja e cebola roxa.
SALPICÃO 46
frango desfiado, milho, ervilha, cenoura,
salsão, cebola roxa, maionese da casa,
agrião e batata palha.

ARROZ CREMOSO 59
arroz agulinha puxado com creme de
abóbora, legumes orgânicos da estação,
fonduta de queijo meia cura, ovo mole.
Feito a lenha!
ESTROGONOFE 65
arroz branco, estrogonofe de angus,
cogumelos frescos e batata frita.
POLENTA 68
polenta de fubá cremoso, carne de panela
cozida em seu próprio molho, cogumelos
frescos, cebola caramelizada e tomate assado.

MILANESA 59
milanesa de angus, maionese de
batata da casa e salada de agrião.
BIFE A CAMÕES 88
fraldinha de angus na grelha, purê de
batata cremoso, gema curada, brócolis
tostado com manteiga de alho, molho
demi glacê com cebola caramelizada.
ARROZ DA BAIXADA 72
arroz agulinha puxado com camarão,
peixe branco do dia, lula, creme de
abóbora, pimenta dedo de moça e
tomate assado. finalizado com salada
de agrião fresco e batata palha da casa.
BOLONHESA 59
bolonhesa com macarrão parafuso, creme
de queijo e manjericão. tudo feito a lenha!

AO SUGO 52
molho de tomate da casa com macarrão
parafuso, manjericão e creme de queijo.
tudo feito a lenha!
PARMEGGIANA DA NONNA
1 pessoa 68 | 2 pessoas 132
milanesa de angus com macarrão ao sugo
e creme de queijo meia cura. feito a lenha!
PARME DE BERINJELA 58
macarrão parafuso, muito molho
de tomate da casa, berinjela
temperada empanada e creme
de queijo meia cura. feito a lenha!

PRATOS VEGETAR IAN OS
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2 ª F E I R A virado: arroz, tutu, couve, banana, ovo, bisteca, linguiça e pururuca
3 ª F E I R A arroz, feijão, filé de frango a milanesa e pure de batata
4 ª F E I R A feijuca de quarta: arroz, feijão preto, linguiça, bisteca, lombo,
couve, pururuca, farofa, vinagrete de laranja
5 ª F E I R A arroz, feijão, filé de peixe do dia frito e batata frita
ADD
6 ª F E I R A estrogonofe de frango, arroz branco e batata chips
SUCO DE
LIMÃO

ou

SALADAS

mix folhas 7
pururuca 8
fritas 10

ou

58 1 entrada + 1 principal + 1 sobremesa

ENTRADA
mix de folhas com orgânicos do dia
sandubinha de lagarto marinado no pão de leite

OU
CHÁ DA
CASA

P R I N C I PA L
milanesa de angus com maionese de batata e agrião
arroz cremoso de vegetais com creme de queijo e ovo mole (feito a lenha)
macarrão a bolonhesa (feito a lenha)
filé de frango na grelha, arroz à grega e maionese de batata
sanduba de milanesa com fritas ou mix de folhas
berinjela à parmeggiana com macarrão ao sugo

+5

DOCES
bolo de coco
brigadeiro com bolacha água e sal

SOBREMESAS
BOLO DE COCO 19
aquele pedação do nosso bolo
de coco caseiro gelado.
MOUSSE DE CHOCOLATE 29
mousse de chocolate 70%
e farofinha de chocolate 100%.
PUDIM 19
pudim de leite com calda de caramelo.
às vezes com furinho e às vezes sem!

BRIGADEIRO 24
brigadeiro cremoso e gelado
de chocolate com pedaçinhos
de bolacha água e sal.
ARROZ DOCE 26
arroz doce cremoso com casquinha
crocante de caramelo e compota
de laranja.

@hospedariasp

