
PARA COMPARTILHAR 

GYOZAS FRITAS DE CAMARÃO  
(massas de arroz recheadas com molho de camarões e cogumelos)  
 
BRUSCHETTA DE TOMATE E MOZARELA DI BUFALA 
(torradas com tomate, cebola roxa, manjericão, mozarela fresca e chips de presunto 

serrano) 

PASTEIZINHOS DE ACÉM 
(massas de wantan recheadas com molho em base acém, chouriço e queijo 
amanteigado, acompanhadas com molho de pimentão vermelho)   
 
CARPACCIO DE FILÉ SELADO 
(filé de boi, alcaparras fritas, queijo parmesão, cebolinha em vinagre e molho de 

coentro)  

POVO COM CREME DE BATATAS 
(pedacinhos de povo na creme de batata com pimentão defumado e molho verde)  

CEVICHE DE PORTOBELLO 
(Cogumelos portobello marinados em miso, abacate com cebola roxa, coentro, grãos 

de bico fritos, e maionese de leite picante)  

TARTAR DE FILÉ MIGNON COM GEMA CURADA 
(filé mignon, cebola roxa, alcaparras, picles de pepinos e coentro)  

TARTAR DE SALMÃO 
(cebola roxa, gergelim, gengibre, ciboulette ou cebolinha francesa e molho ponzu) 

TARTAR DE ATUM 
(wasabi, cebolinha, molho de soja e maracujá)  

CAMEMBERT AO FORNO 
(queijo camembert ao forno com morangos, redução de vinho branco e frutos secos)  

CUIA DE OSTIONES COM COGUMELOS 
(salteado de ostiones (tipo de ostra), com cogumelos portobello, cebola e molho de 

pimenta panca)  

PORCO GLASEADO 
(fatias de porco caramelado em molho chinês com cebolinha fresca e sementes de 

gergelim)  

HUMUS 
(Puré de grãos de bico cozido com grãos de bico fritos, salsinha, tomate assado e pão 

árabe)  

ESPECIALIDADES DA AZOTEA 

CEVICHE DE REINETA 
(cortes de peixes marinados em leite de tigre, cebola roxa, pimenta rocoto e coentro)  

MERLUZA FRITA COM POLENTA CREMOSA E MOLHO DE MANJERICÃO 



(merluza austral frita acompanhada com farinha de milho cozida em leite e queijo 

amanteigado)  

ATUM COM PURÊ DE COUVE-FLOR E VERDURAS SALTEADAS 
(Atum em gergelim crocante em crosta de gergelim sobre purê de couve-flor, 
cebolinha, aipo, cenoura, azeite de gergelim e molho de soja)   
 
NHOQUE EM CREME DE ABÓBORA 
(presunto serrano, cebola caramelizada e queijo gruyère)  

RISOTO DE BETERRABA 
(com purê de beterraba, cogumelos portobello, queijo de cabra e azeite de trufa)  

RISOTO DE COGUMELOS COM LANGOSTIM 
(cogumelos portobello e lagostim)  

HAMBÚRGUER MATILDE 
(pão frica, hambúrguer caseiro com queijo amanteigado e queijo de cabra, tomate 
assado, alface e maionese de leite com abacate) 

SALMÃO GRELHADO COM SALADA COLESLAW 
(salmão em cocção unilateral com salada de repolho, cenoura e grãos de bico fritos e 

picantes)  

FETTUCCINE DE ESPINAFRE COM MARISCOS AO VINHO BRANCO 
(fettuccine fresco com ostiones (tipo de ostra), camarões e mexilhão)  

ACÉM COM QUINOA ERVILHA 
(acém ao suco de coentro sobre quinoa com ervilhas e hortelã fresca)  

CARNES E PEIXES 

ENTRANHA AMERICANA DE BOI 
(em chapa de ferro) 

FILÉ MIGNON 
(com cebola assada e molho de pimentão vermelho)  

MILANESA RECHEADA 
(bife milanesa de boi recheada com presunto serrano e queijo gruyère, em panko)  

COSTELINHAS DE PORCO 
(com molho picante)  

SALMÃO 
(com molho de pimentão verde)  

MERLUZA AUSTRAL 
(com molho de pimenta panca e amarelo)  

FRANGO GRELHADO MARINADO 
(sobrecoxa de frango desossado marinado em molho anticuchera com molho crioulo) 
  
ATUM  
(lombo de atum crocante em crosta de sementes de gergelim)  



 

GUARNIÇÕES 

SALADA À MODA DA CASA 
(mix de folhas, tomates assados, ovo e presunto serrano)  

PASTELERA DE CHOCLO 
(PUDIM DE MILHO: massa cremosa de milho moído com cebola e manjericão)  

VEGETAIS SALTEADOS  
(cogumelos, cebolinha, cenoura, aboborinha e aipo)  

BATATAS FRITAS  
(150 grs. de batatas rústicas com queijo gruyère e salsinha fresca)  

BATATA ASSADA COM CREME AZEDO  
(batata assada recheada com queijo, creme azedo e cebolinha)  

SOBREMESA  
 
CHEESECAKE DE ABÓBORA  
(com mel de abóbora e molho de berries)  

BROWNIE 
(bolo de chocolate cremoso morno com sorvete e mousse de chocolate branco)  

CARROT CAKE  
(tortinha de cenoura com abacaxi, espuma de coco, gomos de laranja e abacaxi 

assada)  

TIRAMISU  
(sobremesa à base de bolachas, licor de café e queijo mascarpone) 

CRUMBLE DE MAÇA quente  
(migalhas de massa com compota de maças assadas e creme)  

BOLO DE AMÊNDOAS  
(com sorvete de marmelo, gomos de laranja e amêndoas torradas) 


