Take Away! Pratos feitos na hora, sob demanda e com retirada agendada em nossa loja.
Peça pelo telefone (51) 3346 9257 ou pelo whatsapp (51) 999 073 675

Pratos
Salmão ao molho de laranja e mostarda

79,00

Saint Peter com crosta crocante

58,00

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

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

Moqueca de peixe e frutos do mar

72,00

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

Frango ao perfume de azeite da campanha gaúcha

52,00

peito de frango grelhado e finalizado com azeite extravirgem do varietal Koroneiki, purê de abóbora e cenoura

Risoto Terra e Mar

84,00

risoto de camarões, paio e alho-poró

Filezinhos de cordeiro marinados e grelhados

84,00

acompanha couscous marroquino com amêndoas, tâmaras, sementes tostadas e pera pochée

Iscas de Filé salteadas com cogumelo shiitake

58,00

batatinhas crocantes ao murro e farofa de panko

Escalopes de filé com mostarda Dijon

58,00

filé grelhado com molho de mostarda Dijon, fettuccine artesanal na manteiga de sálvia e tomilho

Medalhão de filé com gorgonzola e pimenta verde

76,00

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

Filé à Parmegiana

76,00

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

Saladas
Salada com salmão curado - lâminas de salmão curado na casa, fatias de maçã sobre folhas verdes,

44,00

vinagrete com mostarda Ancienne, pepinos em sunomono e gergelim tostado

Salada com queijo de cabra

48,00

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

Salada grega
folhas verdes, queijo de cabra, tomate, pepino, azeitona preta, alcaparras e azeite

48,00

