couvert da casa
Pães Quentinhos, Boa Manteiga, nossos
antepastos do dia, picles da casa ... 12, por pessoa

entradas
Carne Cruda, Pecorino e azeite
Cortada em cubos, levemente temperada ... 38,

Bolinhos de Risotto ao Ragu de Carne 
(5 unid.) ... 28,

principais
Nosso Spaghetti Alla Carbonara
Gema de ovo, pecorino, pimenta-do-reino,
pancetta artesanal ... 49,

Mezzalune de berinjela (v)
Stracciatella, cebolas e tomates crocantes ... 48,

Capellini com frutos do mar
Tomates e ervas frescas ... 65,

Tricorni de agrião com rabada
Ao jus do cozimento ... 56,

Linguiça artesanal de porco assada na lenha
Com salsa verde e torradas ... 32,

Fetuccine com cogumelos (v)
Espinafres, mascarpone e raspas de limão ... 52,

Provolone tostado na lenha

Leitãozinho assado na lenha

Cebolas caramelizadas e molho inglês ... 28,

Escabeche de feijões ... 57,

Camarões alla Diavola (picante)

Fracosta Di Manzo (350g)

Azeite, alho, peperoncino, salsinha ... 65,

Ojo de bife maturado na casa, polenta na chapa,
alho, tomates assados e tutano ... 69,

Salada L’amicale (para compartilhar)
Folhas verdes, mozzarela de búfala,
palmito, alcachofrinhas, tomate,
cebola roxa e carpaccio rústico ... 45,

Presunto de Pato artesanal

Frango caipira inteiro
assado na lenha (p/ 2)
com leve vinagrete de coentro e cebola roxa ... 95,

Figos e brioche ... 32,

Polpettine de cordeiro ao molho de tomates

Mexilhões assados na lenha
Salsa Criola ... 49,

Palmito assado na lenha (v)

Capellini na manteiga ... 58,

Arroz com Socarrat*, camarões frescos
E aïoli picante ... 69,

Peixe Fresco do Dia Assado na lenha ... 64,

Com crosta de pão à provençal, alcaparras e aïoli ... 24,

Insalata Verde (v)
Folhas, ervas, mel, limão e pecorino ... 28, / 18,

acompanhamentos 

Com tomates assados na lenha e rúculas 
ao perfume de limão siciliano ... 45,

Arroz provençal ... 12,
Arroz de forno (no forno a lenha) ... 14,
Batatas rústicas ... 15,

(V) Pratos Vegetarianos
Temos massas sem glúten e integral.

*Socarrat = Aquele arroz com “queimadinho” do fundo da panela.

Burrata Artesanal ( v)

bebidas
Da Bere

Do nosso Barman

Água com e sem gás ... 5,50
Refrigerantes ... 7,
Sucos da estação (frutas frescas) ... 9,
Suco de Uva Orgânico e Limão Siciliano ... 12,

Conte-nos o drink de sua preferência
que preparamos para você!

Cervejas

Negroni

Veddet IPA ... 27,
Veddet White ... 24,
Heineken ... 8,90
Xingu ... 9,
Birra Morreti (Italiana) ... 18,

Bloody Mary
Suco de tomate caseiro temperado e vodka … 25,

Gin, Campari e Vermouth Rosso … 29,

Manhattan
Whisky, Vermouth Rosso, Angostura e cereja … 29,

Old Fashioned

Chopp

Bourbon, club soda, Bitter e açúcar … 25,

Heineken … 6,50

Aperol Spritz
Espumante e Aperol … 29,

Bebidas para dividir

Margarita

Clericot

Tequila, Cointreau, suco de limão … 29,

Frutas variadas, vinho branco, grand marnier … 60,

Caipirinhas

Billinsgley Punch (Delicioso!)
Gin, Aperol, Suco de citricos e Peychauds … 59,

Vodka, saquê ou cachaça de sua preferência … 18/25,
(Pergunte-nos sobre as frutas do dia)

Monte seu G&T
Gin

Tônica

Especiarias

Finalização

Beefetater ... 20,

Schweppes/Antartica

Sementes de Coentro

Zest de Laranja

Tanqueray … 25,

Tônica 1724 ... + 12,

Cardamomo

Zest de Limão Siciliano

Bombay … 25,

Zimbro

Ervas Frescas

Tanqueray Ten … 30,

Angustura

Azeitona

Mare … 35,

