MENU DO MERCADO
250 | 400, com harmonização
COUVERT
Pão rústico caseiro, manteiga da casa e azeite da Serra da Mantiqueira

ENTRADAS
Salada de tomates, tapenade de algas, maracujá e koji
Lagostim, pamonha, cogumelos e uni

PRINCIPAIS
Pescado do dia com cabelo de anjo de salsão e alho poró,
tupinambo e semente de manjericão
Copa lombo de javali, purê de pastinaca, kimchi e azedinha
SOBREMESA
Goiaba, erva doce e sorvete de mofo branco

MENU DO MERCADO (veg.)
250 | 400, com harmonização

COUVERT
Pão rústico caseiro, manteiga da casa e azeite da Serra da Mantiqueira
ENTRADAS
Salada de tomates, tapenade de algas, maracujá e koji
Moqueca de vegetais e banana ouro
PRINCIPAIS
Ravioli de palmito pupunha recheado com favas verdes, queijo de
ovelha e endro
Couscous de farinha Uarini, cevadinha e beterraba
SOBREMESA
Goiaba, erva doce e sorvete de mofo branco

MENU OUTONO

MENU OUTONO

450 | 700, com harmonização

450 | 700, com harmonização

(veg.)

APERITIVOS

APERITIVOS

Vieiras com abóbora marinada no yuzu e algas
Berinjela, crocante de missô e gergelim
Mar e montanha: sardinha e tutano
Siri mole frito, tomate de árvore e avocado
Piquilo, purê de batata amarela e ikura

Abóbora marinada no yuzu e algas
Berinjela, crocante de missô e gergelim
Pannacotta de couve flor e nabos
Tempurá de milho doce, tomate de árvore e avocado
Piquilo, purê de batata amarela e quiabo

ENTRADAS

ENTRADAS

Salada de cogumelo porcini de Santa Catarina, pinhole, queijo tulha e rúcula
Moqueca de cavaquinha e vegetais

Salada de cogumelo porcini de Santa Catarina, pinhole, queijo tulha e rúcula
Moqueca de vegetais e banana ouro

PRINCIPAIS
Pescado do dia com cabelo de anjo de salsão e alho poró, tupinambo e semente de
manjericão
Pombo no tucupi preto, cevadinha e beterraba

PRINCIPAIS
Ravioli de palmito pupunha recheado de fava verde, queijo de ovelha e endro
Couscous de farinha uarini cevadinha e beterraba
SOBREMESAS

SOBREMESAS
Tábua de queijos e doces brasileiros
Atemoia, macadamia paulista e raspadinha de menta
Caqui mole, cenoura e sorvete de baunilha do Cerrado
Chocolates do TUJU

Tábua de queijos e doces brasileiros
Atemoia, macadamia paulista e raspadinha de menta
Caqui mole, cenoura e sorvete de baunilha do Cerrado
Chocolates do TUJU

caso tenha alguma preferência ou
restrição, teremos prazer em adaptar
ou trocar seu prato.

