CARDÁPIO EXECUTIVO
SUGESTÕES DO BOTEQUIM
Picadinho Clássico com arroz, feijão, banana frita, farofa e ovo frito

35

Picadinho de Mignon com pastel de queijo, farofa de banana, ovo frito e arroz

44

Strogonoff de Carne com arroz branco e fritas

40

Bife à Milanesa de mignon com arroz, feijão e fritas

42

Bife à Parmegiana de mignon com purê de batata

44

Lomo à Lo Pobre mignon grelhado, arroz, ovo e fritas

42

Escondidinho de Costela com aipim gratinado

36

Frango à Cubana frango empanado, banana frita, arroz rico e fritas

33

Frango à Milanesa com creme de espinafre e batata portuguesa

35

Frango à Kiev recheado com manteiga de ervas, arroz de brócolis e salada de rúcula

36

Peixe à Dorê ao molho de camarão e purê de batata

40

Moqueca de Tilápia com arroz e farofa de dendê

37

Lombinho Suíno à Milanesa e salada de batata com maionese da casa

35

Nhoque de Aipim com molho de tomate, mozarela e manjericão

32

BALCÃO TROPICAL
Receitas desenvolvidas com muito carinho pela nossa equipe de cozinha, com
brasilidade, frescor e utilizando sempre produtos especiais e sazonais. Tropicalize-se!

32

BALCÃO TROPICAL + GRELHADO
Escolha um grelhado...
Filé Mignon 47 / Tilápia 42 / Salmão 46 /
Filé de Peito de Frango 38 / Filé de Sobrecoxa 37 /
um molho...
Bechamel / Curry / Chimichurri / Demi-Glace / Manteiga com Alcaparras

e mais um acompanhamento.
Arroz com Feijão / Arroz de Brócolis / Farofa de Ovos / Batatas Fritas /
Creme de Espinafre / Purê de Batata / Legumes Grelhados

TRADICIONAIS
Feijoada somente às sextas-feiras (para duas pessoas)

92

Picanha Fatiada (600g) com farofa á Dolabella, batata portuguesa e arroz

158

Picanha Fatiada (300g) com farofa à Dolabella, batata portuguesa e arroz

84

Picadinho à Botequim mignon, farofa de ovos, caldinho de feijão, aipim frito e arroz 60
Picadinho à Luiz Antônio mignon, farofa de banana, fritas, e arroz à Luis Antonio

60

Filé à Oswaldo Aranha filé mignon, alho crocante, farofa, arroz e batata portuguesa 72
Bobó de Camarão com arroz e farofa de dendê (para duas pessoas)

134

Moqueca de Peixe com banana da terra, pirão, arroz e farofa (para duas pessoas) 106

SOBREMESAS
Brigadeiro de Colher com raspas de chocolate belga

12

Pudim da Vovó com uma colher de doce de leite

12

Cocada de Forno com sorvete de tapioca

25

Banana Frita com sorvete de creme

24

Torta Gateau de Chocolate com sorvete de creme

26

Café Expresso

6

