Entradas
Tábua de antepastos - presunto serrano, queijos, terrine da casa, pepino, azeitonas, pastinhas,
cebola caramelizada, pães e grissinis - para compartir

Bruschettas caprese - tomate, mussarela de búfala e pesto de manjericão | 6 unidades
Trio de Bruschettas - Pastinha de limão siciliano com lâmina de salmão curado e maçã; Camembert,
figo turco, nozes e mel; lâmina de terrine da casa, pepino agridoce e geleia de physalis | 3 unidades

Panelinha de cogumelos paris, shiitake e alho-poró, acompanham fatias de baguete rústico
Polvo em vinagrete com azeitonas, alcaparras, cubos de tomate, pepino, cebola roxa e alho
Pequena salada com salmão curado - lâminas de salmão curado na casa, fatias de maçã sobre folhas
verdes, vinagrete com mostarda Ancienne, pepinos em sunomono e gergelim tostado

Pequena salada com queijo de cabra - folhas verdes, queijo de cabra gratinado, vinagrete de manjericão,
confiture de tomates, azeitonas e pão árabe tostado

Creme de moranga e camarões - creme de moranga e maçã com curry, leite de coco e camarões grelhados

Principais
Salmão ao molho de laranja e mostarda

salmão grelhado ao molho de laranja e mostarda, batatinhas, brócolis e cogumelos salteados

Saint Peter com crosta crocante

filé de peixe branco com farofa crocante e ervas, sobre lâminas de batatas e legumes salteados

Moqueca de peixe e frutos do mar

peixe branco, camarão, anel de lula, batata-doce e coentro em molho tropical com leite de coco tailandês

Bacalhau à Brás

bacalhau desfiado, cebola caramelizada, azeitona preta e batata palha

Bacalhau confitado

lombo de bacalhau confitado no azeite de oliva com batatas migadas, tomates e azeitonas

Polvo com batatas confitadas e páprica picante

Tentáculo de polvo grelhado, lâminas de batatas confitadas, páprica picante azeitonas e sauce vierge
(tomate, pepino, alcaparras, cebola roxa e cebolinha verde em azeite de oliva)

Risoto Terra e Mar

risoto de camarões, paio e alho-poró

Filezinhos de cordeiro marinados e grelhados

acompanha couscous marroquino com amêndoas, tâmaras, sementes tostadas e geleia de damasco e alecrim

Iscas de Filé com cogumelos shiitake e paris

filé salteadas com cogumelos paris e shiitake, tomate cereja, rúcula, panko e parmesão em lascas

Rib-Eye

steak de Angus com intenso marmoreio, acompanhado de purê de cabotiá e curry levemente picante e de
cebola tostada na chapa

Medalhão de filé com gorgonzola e pimenta verde

filé grelhado com molho de pimenta verde, lascas de queijo gorgonzola e gratin de batatas

Medalhão de filé com cogumelos e späetzle

filé grelhado, cogumelos paris e shiitake e com späetzle salteado na manteiga

Filé à Parmegiana

filé mignon à milanesa gratinado com molho de tomate e queijos mussarela e parmesão, acompanha
batatas em barquetes com páprica

Faça seu evento social ou corporativo no Le Bistrot. Nossos gerentes estão à disposição para lhe ajudar

