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

ENTRADAS
Couscuz de farinha Uarini, iogurte e nabos
Cavaquinha com feijão manteiguinha e velouté vegetal

PRINCIPAIS
Peixe com pil pil de algas, alcachofra do Adalberto e broto de
feijão
Cordeiro fazenda Santa Ignacia, tubérculos e endívia
SOBREMESA
Sorvete de cachaça, bolo de abóbora com noz pecã paulista e
cítricos

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

COUVERT
Pão rústico caseiro, manteiga da casa e azeite da Serra da Mantiqueira
ENTRADAS
Couscus de farinha Uarini, iogurte e nabos
Couve-flor, cozidão e baunilha do Cerrado
PRINCIPAIS
Ravioli de pupunha com alcachofra e molho de tomate
Ragu de feijão manteiguinha e fregola com cogumelo
SOBREMESA
Sorvete de cachaça, bolo de abóbora com noz pecã paulista e
cítricos

MENU INVERNO

MENU INVERNO

450 | 700, com harmonização

450 | 700, com harmonização

(veg.)

APERITIVOS

APERITIVOS

Mandiopan de abóbora, ervilhas do Ubaldo, tangerina e dill
Empanada de banana da terra, ouriço e limão
Camarão 7 barbas com cítricos e pimenta
Escabeche de marisco branco com coco
Mar e montanha de inverno: morcilla com botarga

Mandiopan de abóbora, ervilhas do Ubaldo, tangerina e dill
Empanada com cavolo nero e tâmaras
Berinjela confitadas com ricota caseira
Curry verde com pastinaca
Hommus de fava verde, molho de cenoura e cerveja

ENTRADAS

ENTRADAS

Couve-flor, cozidão e baunilha do Cerrado
Polvo do Atlântico Sul marinado no missô de castanha de pequi, mangarito e
cebola

Couve-flor, cozidão e baunilha do Cerrado
Couscous de farinha Uarini iogurte de ovelha e raízes

PRINCIPAIS
Peixe com pil pil de algas, alcachofra do Adalberto e broto de feijão
Royal de atum, pupunha, licuri e açaí

PRINCIPAIS
Ravioli de pupunha com alcachofra e molho de tomate
Ragu de feijão manteiguinha e fregola com cogumelo
SOBREMESAS

SOBREMESAS
Tábua de queijos e doces brasileiros
Spongato de shissô e frutas vermelhas de inverno
Mousse de iogurte de ovelha, araçá e paçoca de pinhão negro
Chocolates do TUJU

Tábua de queijos e doces brasileiros
Spongato de shissô e frutas vermelhas de inverno
Mousse de iogurte de ovelha, araçá e paçoca de pinhão
negro
Chocolates do TUJU

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

