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Omeletes
PIZZAIOLO

3 ovos, queijo parmesão, tomate e orégano. Acompanha mix de
folhas verdes.

26

2 QUEIJOS

293 ovos, queijo parmesão e queijo gorgonzola. Acompanha mix de
folhas verdes.

Saladinhas
SALADA MIX UTOPIA

Alface Americana, cenoura ralada, beterraba ralada e tomate 23

RISOTO CABOTIÁ

Alface Americana, parmesão, peito de frango marinado e grelhado
em tiras, croutons e molho 2 queijos.

35

Principais

CHICKEN SALAD

Cremoso Risoto de abóbora cabotiá assada com carne cozida
lentamente ao toque de vinho tinto.

42

FILÉ Á GORGONZOLA

Suculento corte de Filé Mignon (180g in natura)ao molho de
gorgonzola, guarnecido das nossas crocantíssimas batatas Fritas
rústicas.

49

SALMÃO AO POMODORO
Delicioso Filé de Salmão grelhado (130g in natura) ao azeite de
ervas finas, guarnecido do nosso cremoso e saboroso risoto
pomodoro.

49

FRANGO MARINADO 39
Suculento Peito de Frango Marinado e grelhado (160g in natura)
guarnecido de um delicioso linguine ao molho de tomates, finalizado
com uma farofa crocante à provençal.

FILÉ À CAVALO
Filé mignon grelhado, Ovo frito, arroz, farofa de bacon e vinagrete

37

VEG UTOPIA
Autêntico Risoto de Beterraba, com muçarela de búfala 42
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29

35

Rápido e Nutritivo

PEITO DE FRANGO MARINADO

Suculento peito de frango marinado e grelhado, purê de abóbora
cabotiá assada e brócolis salteado com azeite extra virgem.

SALMÃO GRELHADO

Delicioso filé de salmão grelhado, acompanha salada de alface
americana com cenoura ralada, beterraba, brócolis e palmito.

FILÉ MIGNON GRELHADO

Escalope de filé mignon grelhado, purê de batatas rústico e mix de
brócolis e palmito salteados no azeite extra virgem

35

Kids
ESCALOPINHO

Escalopinhos de filé mignon (120g in natura) acompanha nossas
mega crocantes batatas fritas rústicas

FRANGUINHO

Peito de frango grelhado e cortado em tiras, guarnecido de linguine
na manteiga.

Sobremesas
PUDIM DE LEITE CONDENSADO

Nosso pudim de leite condensado é assado lentamente em banho
maria o que garante uma cremosidade íncrivel. Nos acompanha
desde a abertura da casa.

TORTA MOUSSE DE CHOCOLATE

Queridinha da galera essa torta vem com uma base de massa
sableé, crocante, seguido do nosso cremoso mousse de chocolate
amargo a base de merengue francês. Divirtam-se!

32

32

12

14
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Bebidas

SUCOS NATURAIS 

Laranja, abacaxi com hortelã, Laranja com acerola, limonada suíça com
morango, Limonada Suíça, Acerola e Morango

REFRIGERANTES

ÁGUA COM OU SEM GÁS

CERVEJA HEINEKEN E STELLA

9

6

5

10


