
ENTRADAS

SELEÇÃO DO CHEF                                             
R$ 32

Seleção de pães artesanais, palitos de queijo parmesão,
manteiga, patê de tomate seco e salame italiano .

TRIO DE BRUSQUETA                                          
R$ 38

Presunto parma com rúcula e aioli, confit de pera com queijo
gorgonzola, tomate, manjericão e parmesão .

SALADAS

SALADA HONEY MUSTARD                                
R$ 48

Mix de folhas, kani -kama , cenoura ralada, tomate seco, manga,
presunto parma e molho de mostarda e mel .

SALADA DE CAMARÃO TROPICAL                    
R$ 58

Camarões grelhados, mix de folhas, abacaxi, manga, melão, e
xerém de castanhas, acompanha molho golf .

SALADA VEGETARIANA                                      
R$ 52                 

Abobrinha, abacaxi grelhado, berinjela, tomate seco e
amêndoas com redução de vinagre balsâmico .

SALADA SMOKED                                                
R$ 58

Salmão defumado com crosta de gergelim, rúcula, pão tostado
ao molho de alcaparras .

OMELETES

OMELETE TIJUANA                                              
R$ 58

Ovos, iscas de filé mignon, queijo muçarela, alface americana,
alface roxa, alface crespa acompanha batata palito .

OMELETE COMPLETO                                         
R$ 48

Ovos, queijo muçarela, presunto, alface americana, alface roxa,
alface crespa acompanha batata palito .

RISOTOS

RISOTO DE CAMARÃO COM ALHO PORÓ       
R$ 88

Arroz arbóreo com camarões, alho -poró e açafrão da terra.

RISOTO CUIABANO                                             
R$ 74

Arroz arbóreo com carne seca, banana da terra e queijo coalho.

MASSAS

PARPARDELLE AO MOLHO DE CAMARÃO E         
R$ 64 LIMÃO SICILIANO

Parpardelle com camarões, molho de creme de leite, limão siciliano
e queijo parmesão .

LINGUINE AO POLPETONE                                      
R$ 58

Linguine ao molho de tomate com polpetone recheado com queijo 
muçarela.

SOPAS

SOPA MINESTRONE                                                  
R$ 48

Massa, legumes e carne em cubos.

CANJA BRASILEIRA                                                  
R$ 42

Arroz, frango desfiado, cenoura e abobrinha.



PIZZAS

CALABRESA
Calabresa, muçarela, cebola, orégano e azeitonas .

Individual R$ 44                                 
Para duas pessoas R$ 58

CAPRESE
Queijo muçarela, muçarela de búfala, tomate, manjericão
e pesto de azeitona pretas .

Individual R$ 44                                 
Para duas pessoas R$ 58

AVES

BALLOTINE DE CHESTER                            
R$ 54

Chester recheado com bacon e uvas -passas, guarnecido
com cuscuz com legumes, brócolis, cenoura e ervilha .

FRANGO FIT                                                  
R$ 48

Peito de frango grelhado com azeite e ervas finas,
guarnecido com palmito grelhado no azeite e buquê de
folhas nobres .

PEIXES

SALMÃO GRELHADO                                   
R$ 88

Salmão grelhado ao molho de limão siciliano e creme de
leite . guarnecido com jardineira de legumes no azeite e
gergelim sobre redução de balsâmico .

PINTADO GRELHADO MEDITERRÂNE        
R$ 92

Pintado grelhado ao molho mediterrâneo com mini
camarões, alcaparras e azeitonas, guarnecido com mousse
de cabotiá e vegetais salteados no azeitona .

MOQUECA PRIME                                         
R$ 94

Moqueca de pintado com camarões, arroz branco e farofa
de banana .

CARNES

FILÉ À PARMEGIANA                                                 
R$ 88

Filé mignon empanado ao molho sugo e gratinado com queijo
muçarela . acompanha arroz branco e batatas fritas .

BIFE DE ANCHO EM CROSTA DE ERVAS                
R$ 92

Bife de ancho com crosta de ervas, guarnecido com arroz maria
Isabel (prato regional com carne seca e temperos) e batatas
rústicas .

T- BONE PRIME                                                            
R$ 118

T-bone grelhado acompanhado de purê de banana da terra com alho
poró confitado .

MEDALHÃO DE MIGNON                                         
R$ 110

Medalhão de mignon ao molho trilogia de cogumelos com risoto de
palmito e bacon crocante .

RIBEYE STEAK                                                           
R$ 128

Ribeye steak grelhado acompanhado de legumes grelhado ao molho
chimichurri .

MENU INFANTIL

CAPITÃO PIRATA                                                        
R$ 55

Escalope de filé mignon com arroz e batata palito.



SANDUÍCHES QUENTES

HAMBÚRGUER GOURMET                                       
R$ 62

Pão brioche, hambúrguer artesanal com blend de picanha e
maminha, cogumelos shimeji e Paris salteados com bacon, queijo
brie , alface americana e tomate . Acompanha batatas fritas e
mostarda Dijon .

SANDUÍCHE CHIVITO                                                
R$ 66

Pão ciabata, paillard de mignon grelhado, queijo provolone, bacon,
ovo, alface americano e tomate . Acompanha batatas fritas e molho
chipotle .

SANDUÍCHES FRIOS
SANDUÍNCHE DE TOMATE SECO COM RÚCULA   

R$ 34
Pão de forma integral, tomate seco, rúcula, abobrinha grelhada e
alface roxa . Acompanha porção de salada de fruta .

SANDUÍCHE BALLI                                                    
R$ 34

Pão de forma, patê de frango, alface, tomate, palmito, batata palha
e ovo . Acompanha buquê de folhas e molho rosé .

HAMBÚRGUER VEGETARIANO PRIME
R$ 62

Pão brioche de cenoura, hamburguer de berinjela, abobrinha,
shitake, rúcula, tomate e cebola caramelizadas . Acompanha batata
frita e molho .

SOBREMESAS
CHEESECAKE DE CHOCOLATE BRANCO      R$ 

32 COULIS DE BLUEBERRIES        

BOMBOCADO DE MANDIOCA                          R$ 
28

Doce de mandioca com coco e furrundum (doce pantaneiro) .

PUDIM DE LEITE                                                 
R$ 24

BROWNIE                                                            
R$ 28

Brownie, sorvete de creme e calda de chocolate quente .

AÇAI NA TIJELA                                                 
R$ 25

BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS
SUCO UVA INTEGRAL                                      

R$ 18

SUCO DETOX VERDE                                       R$ 
16

ÁGUA DE COCO                                                
R$ 12

SUCOS NATURAIS                                            
R$ 12

REFRIGERANTES                                             
R$ 10

ÁGUA MINERAL COM OU                                 
R$ 8

SEM GÁS

CAFÉ 3 CORAÇÕES                                          R$ 
10

CAPPUCCINO 3 CORAÇÕES                            R$ 
12



CERVEJAS

HEINEKEN LONG NECK                               
R$ 19

CORONA LONG NECK                                  
R$ 17

CHOPP ARTESANAL

LOUVADA PILSEN 500ML                             
R$ 28

LOUVADA PILSEN 300ML                             
R$ 18

CERVEJAS ARTESANAIS

LOUVADA PILSEN 355ML                             
R$ 19

LOUVADA IPA 500ML                                    
R$ 38
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