ENTRADAS FRIAS
C o l d s ta r t e r s

Rosbife com rúcula ao molho de mostarda

R$ 30,00

Rosbife com rúcula ao molho de mostarda

Ceviche de linguado

R$ 32,00

Ceviche de linguado

Estrela de salmão com mini buquê de folhas verdes,
tomate concassé e molho cítrico

R$ 35,00

Estrela de salmão com mini buquê de folhas verdes,
tomate concassé e molho cítrico

SAL ADAS
SALADS

Salada à moda do Chefe
(Alface Americana, Alface Crespa, Alface Roxa, Rúcula com kani kama e molho cítrico)

R$ 28,00

Salada à moda do Chefe (Alface Americana, Alface Crespa,
Alface Roxa, Rúcula com kani kama e molho cítrico

Salada Tropical
(Alface americana, alface frise, radite roxo, manga, abacaxi, kiwi e molho de hortelã)

R$ 28,00

Salada à moda do Chefe (Alface Americana, Alface Crespa,
Alface Roxa, Rúcula com kani kama e molho cítrico)

entradas quentes
h o t s ta r t e r s

Escondidinho de Carne Seca

R$ 30,00

Escondidinho de Carne Seca

Creme de frutos do mar e alho francês
(Camarão, Polvo e Marisco)

Creme de frutos do mar e alho francês (Camarão, Polvo e Marisco)

R$ 30,00

S O PA S
S O PA S

Canja
(peito de Frango desfiado, Arroz e Cenoura)

R$ 25,00

Canja (peito de Frango desfiado, Arroz e Cenoura)

Sopa de Carne com legumes
(Filé Mignon em cubos, Cenoura, Abobrinha, Batata Salsa)

R$ 30,00

Sopa de Carne com legumes
(Filé Mignon em cubos, Cenoura, Abobrinha, Batata Salsa)

Creme de batata salsa com parmesão

R$ 30,00

Creme de batata salsa com parmesão

MASSAS
PA S TA

Penne a bolonhesa

R$ 35,00

Penne a bolonhesa

Espaguete ao molho funghi

R$ 35,00

Espaguete ao molho funghi

Farfalle Vegatariano
(Farfalle salteado em cubos de abobrinha, berinjela e tomate cereja)

R$ 35,00

Espaguete ao molho funghi

Talharim ao molho de limão siciliano e camarão
Talharim ao molho de limão siciliano e camarão

R$ 42,00

RISOTOS
RISOTOS

Risoto de alho poró e damascos

R$ 55,00

Risoto de alho poró e damascos

Risoto de filé mignon com aspargos

R$ 60,00

Penne a bolonhesa

Risoto de camarão com queijo gruyere

R$ 62,00

Risoto de camarão com queijo gruyere

CARNES
CARNES

Peito de frango grelhado, ao molho lyoneise,
acompanhado de arroz branco e legumes na manteiga

R$ 50,00

Peito de frango grelhado, ao molho lyoneise, acompanhado
de arroz branco e legumes na manteiga

Filé mignon à parmegiana com arroz branco
e batata frita

R$ 55,00

Filé mignon à parmegiana com arroz
branco e batata frita

Picanha na manteiga café paris com arroz
branco, farofa e batata frita

R$ 60,00

Picanha na manteiga café paris com
arroz branco, farofa e batata frita

Medalhão de filé mignon ao molho poivre
vert com batata rosti e brócolis
Medalhão de filé mignon ao molho poivre
vert com batata rosti e brócolis

R$ 65,00

PEIXES
PEIXES

Salmão ao molho champagne com purê de alho poró e
legumes no vapor

R$ 60,00

Salmão ao molho champagne com purê de alho poró e
legumes no vapor

Linguado a portuguesa
(batata, pimentões, cebola, azeitonas e azeite e arroz branco)

R$ 60,00

Linguado a portuguesa (batata, pimentões, cebola,
azeitonas e azeite) e arroz branco

Camarão Lê Jardin
(camarões grelhados, flambados ao molho de lima da pérsia e risoto de palmito)

R$ 75,00

Camarão Lê Jardin (Camarões grelhados, flambados
ao molho de lima da pérsia e risoto de palmito)

sobremesas
sobremesas

Sorvete

R$ 15,00

Sorvete

Creme de manga com licor de kiwi

R$ 18,00

Creme de manga com licor de kiwi

Trilogia de doces brasileiros
(cocada, pudim de leite e brigadeiro)

R$ 20,00

Trilogia de doces brasileiros
(cocada, pudim de leite e brigadeiro)

Petit Gateau com sorvete de creme
Petit Gateau com sorvete de creme

R$ 25,00

