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CAÊ EM CASA

•

entradas
Ceviche Peruano Clássico com chips de
tubérculos

46

Porchetta Artesanal e picles
acompanha pão da Casa

42

de

beterraba,

Steak Tartare, acompanha pão da Casa

47

Rosbife de Filé Mignon com dressing de moutarde
l'ancienne e ervas frescas, acompanha pão da Casa

48

Chips de Tubérculos e queijo do taco

30

"Polpetas" ao molho rústico de tomates italianos e
grana padano, acompanha pão da Casa

56

Iscas de Filé Mignon com blue cheese de Cruzília (MG)

63

Bochecha de Porco e cebola crocante, acompanha
pão da Casa

58

Arrozes e massas * individual
Mexido Caê - arroz cozido no caldo de feijão vermelho,
couve, feijão, linguiça e ovo frito

37

Arroz de Bacalhau e ovo frito

69

Arroz de Costelinha Suína e ovo frito

59

Arroz de Polvo com linguiça artesanal e rúcula silvestre

79

Mistura de Sete Cereais com cogumelos frescos, brócolis,
alho-poró, tomates sweet grape e grana padano.
*Vegano sem queijo

54

Sorrentino de Queijo Canastra ao molho de tomates
italianos e basilicão com pangritata crocante

62
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•

pratos principais * individual
Frango com Catupiry da Dona Juçara, acompanha
arroz branco e chips de tubérculos

69

Tilápia Grelhada com Arroz de Moqueca, farofa de
abóbora e coentro

68

Bobó de Camarão, farofa crocante e arroz de coco

84

Camarão com Catupiry, acompanha arroz branco e
chips de tubérculos

84

Panturrilha Suína assada com arroz cozido no
caldo do assado e hortaliças do quintal

75

Costelinha de Porco desossada com tropeiro e
abóbora assada

75

Steak ao Poivre com arroz sujo no molho e cebola
crocante

84

Medalhas de Filé Mignon grelhadas com Tagliatele
na fonduta de queijo do taco curado

84

Bife Ancho grelhado com arroz biro-biro e palha
crocante

81

ESPECIAL PARA DUAS PESSOAS
Frango com Catupiry da Dona Juçara, acompanha arroz
branco e chips de tubérculos
Camarão com Catupiry, acompanha arroz branco
e chips de tubérculos

131
165

•

menu

CAÊ EM CASA

•

infantil
Cabelo de Anjo na manteiga

39

Arroz, iscas ou escalopes de Filé Mignon,
purê de batata e tomate sweet grape

49

sobremesas
Torta de Chocolate Belga com praline de castanhas
brasileiras e flor de sal

27

Queca de Castanhas brasileiras com sorvete de
baunilha e doce de leite Rocca

29

bebidas
Refrigerante lata 350ml
Suco de Uva lata 290 ml
CERVEJAS

8
8

Heineken Long Neck

12

Stella Artois Long Neck

12

VINHOS E OUTRAS BEBIDAS
Consulte nosso atendente.
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Delivery ou Pegue e Leve
pelo telefone:
31 2528-2244
Também estamos no IFood*.
*preços sujeitos a variações em virtude das taxas do app.
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