
Servido em qualquer  
horário de abertura da casa. 

Couvert (jantar e fim de semana) ... 12, por pessoa
Pão de longa fermentação quentinho, boa manteiga, nossos antepastos do dia, picles da casa 

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

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

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

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

Palmito assado na lenha (v)
Com crosta de pão à provençal,  
alcaparras e aïoli ... 24,

Burrata Artesanal  (v)
Com tomates assados na lenha e rúculas   
ao perfume de limão siciliano ... 45,

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

Garganelli al limone (v) 
com brócolis frescos, cogumelos,  
parmigiano e migas de pão ... 56,

Raviolini de ricota e espinafre (v)
Pomodoro e basílico ... 48,

Clássico Arroz de Pato 
com ovo perfeito ... 62, (sujeito a disponibilidade)

Fracosta Di Manzo (350g)
Ojo de bife maturado na casa, mil-folhas de batata, 
tutano na lenha e alho assado ... 72,

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

Acompanhamentos  
Arroz provençal ... 12,

Creme de espinafre e couve-flor 
gratinado na lenha ... 19,

Batatas rústicas ... 15,

Classicos da Casa/

Servido no jantar 

e fim de semana

Menu 

Sazonal
20/8 a 2/9

Clássica sopa de cebolas,  
gratinada no forno à lenha (v) ... 26,

Tostada de truta e avocado ... 16,

Berinjelas defumadas, coalhada fresca  
e bom azeite (v) ... 18,

Il Bolognese per fare la scarpetta ... 24,

Língua de Boi finalizada na lenha e purê 
cremoso de batatas de raiz forte ... 58,

Polpettone recheado e fettuccine  
na manteiga e sálvia ... 58,

Lentilhas vermelhas, abóboras assadas, 
cavolo nero e tahine (v) ... 48,

Meu cartoccio:  
pie de frutos do mar ... 62,

Entradas

Principais

(v) Pratos Vegetarianos


