Nossas Caipirinhas
(os drinks abaixo podem ser feitos com sake,
vodka, cachaça ou sem álcool)

Caipirinhas Clássicas
Morango / Limão / Abacaxi
Maracujá / Kiwi
CÓD 399

CÓD 411

R$26,90

R$32,90

Vodka Smiroﬀ,
sake e cachaça

Vodka Absolut

Caipirinhas de Primavera
Irresistível combinação de:

442 - Limão com gengibre e cravo
475 - Maracujá com pimenta dedo de moça

Caipirinhas de Outono
Deliciosa combinação de:

Caipilé
Deliciosas Combinações?

472 - Kiwi com picolé de uva
473 - Morango com picolé de limão
474 - Maracujá com picolé de limão
R$28,90

CÓD.1

Vodka Smiroﬀ,
sake e cachaça

Vodka Absolut

444 - Morango com limão
477 - Maracujá, lima e hortelã

Caipirinhas de Verão
Excelente combinação de:

443 - Maracujá com limão e gengibre
476 - abacaxi com melancia e hortelã

R$35,00

Caipirinhas de temporada
(consulte nossos garçons para veriﬁcar sua disponibilidade)

446 - Deliciosa caipirinha de jabuticaba
479 - Deliciosa combinação de uva com manjericão
480 - Deliciosa caipirinha de lichia
R$27,90

CÓD.1

Vodka Smiroﬀ,
sake e cachaça

R$33,90
Vodka Absolut

Caipirinhas de Outono
Ótima combinação de:

445 - Melancia, maracujá com gengibre
478 - Morango, laranja e pimenta dedo de moça
R$27,90

CÓD.1

Vodka Smiroﬀ,
sake e cachaça

R$33,90
Vodka Absolut

*Caipirinhas de cada estação que você
pode tomar o ano todo!

Aperitivos
401 - Steinhaeger...........................................16,90
402 - Martini/Campari/St. Remy.................16,90
404 - Conhaque Fundador..........................32,90
408 - Vodka Smirnoﬀ-dose..........................16,90
409 - Vodka Absolut-dose...........................29,90
410 - Caipirinha de Steinhaeger...................32,90
412 - Tequila.................................................32,90
413 - Marguerita..........................................39,90
621 - Cachaças diversas...............................16,90

Bebibas

Cervejas (600ml)

380 - Sucos 300ml...............................................................13,00

642 - Heineken.................. 19,90
394 - Brahma...................... 18,90
393 - Original..................... 19,90
495 - Eisenbah.................... 18,90
389 - Chopp Claro 300ml... 11,90

c a j u caju, mamão melão abacaxi, morango, melancia, maracujá e climão
aju

381 - Suco de uva................................................................ 16,00
382 - Suco de laranja.......................................................... 9 , 0 0
383 - Suco de abacaxi com hortelã ou limonada suiça..... 15,00
384 - H2OH........................................................................ 9 ,9 0
385 - Água com e sem gás................................................. 7 , 5 0
386 - Refrigerante lata........................................................ 8 , 5 0
388 - Energético Redbull....................................................16,90
389 - Chopp claro ou escuro.............................................. 11,90
392 - Malzbier - 1/2.............................................................15,90
395 - Cerveja lata................................................................ 9 , 9 0
398 - Água de coco..............................................................12,00

Vinhos (tintos e brancos)
503 - Las Moras................. 149,00
504 - Terranoble................ 149,00
500 - Finca La Linda.......... 185,00
505 - Concha Ytoro........... 78,00
Rolha Vinho............. 39,00
Vinho da casa 1/2 jarra 39,90
Vinho da casa 1 jarra 49,90

Drinks
Gin

Vodka

Gin Nacional R$32,00
Gin Importado R$45,00

Vodka Nacional R$26,90 / Absolut R$32,90
718 MONTE BELLO

710 GT MILÃO

Cítrico e refrescante
Gin, infusão de maracujá tangerina, abacaxi
laranja e tônica

Adocicado

Vodka, infusão de amora, framboesa
morango, mirtilo e água com gás,
ﬁnalizado com marshmallow maçaricado

711 GT NÁPOLES

719 ITÁLIA MULE

Adocicado

Adocicado

Gin, infusão de amora, framboesa, morango,
mirtilo e tônica

Vodka, infusão de gengibre com limão,
ﬁnalizado com espuma de gengibre

712 GT VERONA

Cítrico e refrescante
Gin, infusão de gengibre com limão e tônica,
ﬁnalizado com espuma de gengibre
713 GT ROMA/POUCAS CALORIAS

Cítrico e refrescante
Gin, infusão hibisco e tônica zero
714

GT GENOVA/POUCAS CALORIAS

Aromático e refrescante
Gin, infusão green tea e tônica zero

Zero Álcool .............R$23,00
715 COLIZEU

Cítrico e refrescante
Infusão de maracujá, tangerina, abacaxxi,
laranja e tônica

Outros Destilados....R$32,00
720 NEGRONI FLORENÇA

Amadeirado
Campari, Vermouth e Gin.
Defumado com lascas de carvalho Francês
721 CAMPARI FIRENZE

Amargo e refrescante
Campari, infusão de maracujá, tangerina
abacaxi, laranja e tônica
722 VENEZA

amadeirado e adocicado
Whisky, infusão de gengibre com limão.
Finalizado com espuma de gengibre
e ﬁos de mel

720 Negroni ....................................R$30,00
704 Aperol Spritz ...........................R$30,00
705 Gin Tropical ............................R$35,00
716 PISA
499 Capirinha de Laranja ..............R$26,90 Smirnoﬀ/Pinga
Adocicado
Infusão de amora, framboesa, morango, mirtilo 411 Capirinha de Laranja ..............R$32,90 Absolut

e soda, ﬁnalizado com espuma de gengibre
717 DUOMO

Cítrico e refrescante
Infusão de hibisco e tônica

Pratos Individuais
Pratos gourmet

Opções saudáveis
44,00

Salada Ceasar

Maminha ao molho de gorgonzola 60,00
com arroz e batata sauté

com ﬁlé de frango

Salmão

49,00

Salada Mix de Folhas

Filé Mignon

48,00

Espaguete de abobrinha

72,00

com molho de maracujá e risoto de limão

com tomate, cebola, milho, azeitona, palmito
parmesão e ﬁlé de frango

84,00

ao molho de queijo brie com parma, arroz e fritas

ao alho e óleo, chips de mandioquinha e
maminha ao alho mostarda

54,00

Legumes na manteiga
com arroz integral e alcatra ao molho pesto

Tradicionais
Filé Mignon

Brasileirinho

84,00

ao molho madeira com arroz e legumes

Filé de tilápia

72,00

Medalhão de picanha

com arroz, fritas, feijão, farofa crocante e vinagrete

Coxa e sobrecoxa desossada

54,00

Alcatra

41,90

com arroz birô birô, fritas e molho de endívia

coberta com tomate picado e mussarela, arroz, fritas
e farofa crocante

Risoto funghi

66,00

com ﬁlé mignon e fritas

47,90

Maminha grelhada

48,00

ao molho sugo com camarões, arroz e fritas

Camarão Saint Jacques

com arroz, batata sauté, banana à milanesa, farofa
e feijão

98,90

com fritas e arroz São José

59,90

Baby beef
com arroz carreteiro, queijo coalho, fritas, farofa
e feijão

Massas

Massas Especiais
Talharine

Massas simples
Espaquete ao molho de lingüiça
Espaguete ao sugo

49,00
60,90

com ﬁlé mignon empanado

o

Talharine ao molho 4 queijos

54,90

com ﬁlé de frango empanado

o

Pennee ao molho branco

65,90

com ﬁlé mignon

o

Talharine ao alho e óleo

65,90

com brócolis e ﬁlé mignon

o

Espaguete

Risotos
Risoto de presunto parma e
muçarela de búfala
Risoto de funghi
Risoto de rúcula

Espaguete com suculento molho de tomate
e deliciosos cubos de ﬁlé mignon

Lasanha à bolonhesa
Lasanha ao sugo
Lasanha 4 queijos

59,90

ao molho sugo com camarão

43,90

73 - Espaguete à bolonhesa

Lasanhas

59,90

ao molho de queijo brie com bacon

com tomate seco e muçarela de búfala

1 pessoa

2 pessoas

47,50
50,50
67,50

80,50
84,90
111,50

33-Risoto de camarão

R$72,90

72,00
78,00
66,00

Carnes Grelhadas

Grelhados Aperitivo
141 - Linguiça toscana 300g..........32,90
1223 - Panceta Grelhada 300g.......27,90
1226 - Coxinha de asa 300g.......27,90

Escolha seu molho
Caesar Barbecue Rosé com pimenta

1 pessoa
(300g.)

2 pessoas
(600g.)

138 - Picanha Grelhada........................ 79,90
534 - Baby Beef..................................... 59,90
139 - Alcatra.......................................... 58,90
140 - Maminha...................................... 43,90
142 - Filé Mignon.................................. 74,90
143 - Lombo grelhado........................... 32,90
145 - Misto de grelhado Monte Bello... 49,90

139,90
98,90
97,90
79,90
119,90
59,90
84,90

Filé mignon, alcatra, linguiça, lombo, cebola

144 - 1/2 Lombo 1/2 Filé Mignon......... 52,90

Escolha suas Guarnições
1 pessoa

2 pessoas

209 - Cesto de pão........................................... 4,90
210 - Arroz branco.......................................... 6,90
211 - Farofa......................................................5,50

---9,90
7,70

Feijão...................................................... 8 , 0 0
Ovo frito ou cozido (unidade)................... 6 , 6 0
Purê de batatas........................................... 12,00
Legumes na manteiga................................. 19,00
1211 - Arroz Carreteiro.....................................9,90

14,00
---22,00
36,00
15,50

Farofa crocante temperada com bacon

Arroz branco, carne seca desﬁada, manteiga e salsinha

1212 - Arroz Biro Biro....................................... 11,90

19,90

Arroz branco, manteiga, ovo mexido, bacon,
batata palha e alho

1213 - Arroz com Brócolis................................ 9,90

15,50

Arroz branco, brócolis refogado na manteiga

1214 - Arroz com Amendoas............................13,50

22,00

Arroz branco, brócolis e amendoas
refogados na manteiga

1215 - Arroz a Grega......................................... 10,90 17,90
Arroz branco, pimentão e cenoura refogada na manteiga

1216 - Arroz São José........................................ 18,90 30,90
Arroz branco, creme de leite, catupiry
uvas passa e salsinha

1217 - Arroz Piemontês.................................... 15,90 24,50
Arroz branco, molho madeira com champignon e bacon

87,90

1 pessoa

2 pessoas

1225 - Arroz Crocante.............. 18,90 30,90
Arroz branco, manteiga amendoas e bacon

111 - Batata Frita......................17,90 29,90
1221 - Batata Chips...................19,90 32,90
1222 - Batata Soute..................22,90 37,90
207 - Feijão Tropeiro..............32,90 54,90
. Tutu de feijão, calabresa, torresmo,
. escarola refogada, ovo e lombo grelhado

112 - Polenta frita ...................17,90 29,90
113 - Mandioca frita...............17,90 29,90
1224 - Tutu de feijão...................9,90 17,90
Tutu de feijão feito na manteiga e farofa mexida

Molhos
1218 - Vinagrete...................................9,90
Cubinhos de tomate e cebola, curtido no azeite
vinagre e ajinomoto

1219 - Cebolete....................................9,90
Fatias de cebola curtida no azeite,
ajinomoto e orégano

Porções
18,00

Couvert
pão italiano, pão francês, crostine, manteiga,
cebolete e vinagrete

Crostine
Pastéis mistos carne e queijo

26,00
54,00

acompanha vinagrete - 12 unidades

Lula à dorê
acompanha molho tártaro

69,00

Torresmo*
Batata frita*
Mandioca frita*
Polenta frita*
Banana à milanesa
Provolone à milanesa
Provoleta
Cebola à milanesa
Muçarela palito à milanesa
Isca de frango
Carne seca, mandioca cozida e queijo coalho
Canoa de batata recheada

49,00
29,90
29,90
29,90
25,00
51,00
43,00
32,00
32,00
52,00
65,00
49,00

com carne seca - 9 unidades
acompanha molho tártaro
9 unidades
acompanha cesto de pão

acompanha cesto de pão

Frango a passarinho

76,90

acompanha fritas

Frango a passarinho com alho

87,90

49,90

Carne seca acebolada
acompanha cesto de pão

Filé Mignon picado

49,90

53,00

Calabresa acebolada

Linguiça de pernil apimentada

Carpaccio

43,00

Croquete de carne

acompanha cesto de pão

139,90

59,90

Isca de peixe

com carne seca e parmesão
com molho de gorgonzola

43,00

Bolinho de mandioca

Filé aperitivo

38,00
129,00

molho madeira, mostarda ou catupiry
acompanha cesto de pão

54,00

Frango Crocante
ﬁlé de frango em tiras, empanado e frito
acompanha molho curry

acompanha fritas

Porçãos de grelhado na Chapa
202 - Chapa mista.....................149,00
Picanha, linguiça, ﬁlé de frango e
batata bolinha á vinagrete

Porções Especiais
Bolinho de bacalhau

43,90

9 unidades

Camarão rosa médio à dorê

154,00

Tábua de frios

acompanha molho do chef
(molho a base de shoyo, gengibre, cebolinha e limão)

Camarão rosa médio à paulista

154,00

acompanha molho tártaro

Bruschetta parma (6 unidades)

65,90

fatias de pão italiano cobertas com presunto parma,
muçarela de búfalo e tomate cereja

Bruschetta pomodori (6 unidades)
fatias de pão italiano cobertas com tomate picado temperado

54,90

54,90

Bruschetta toscana (6 unidades)
fatias de pão italiano cobertas com
calabresa moída e catupiry

120,00

provolone, gorgonzola, muçarela de búfalo,
salame, pres. parma, peito de peru e azeitonas
pretas acompanham cesto de pão

Coxinha de frango picante

54,90

1kg de coxinha de asas frita
acompanha molho apimentado

Batata Monte Bello
1kg de batata frita coberto com muito
parmesão, cheddar e bacon

49,00

Saladas
Rúcula com cebola
Rúcula com palmito
Rúcula com torresmo, tomate ou alho frito
Alface com cebola
Salada mista alface, tomate, palmito, cebola e ervilha
Salada Monte Bello
alface, tomate, palmito, presunto, queijo, azeitonas, cebola,
champignon, ervilha, batata, cenoura e ovos cozidos

Salada de palmito
Maionese de legumes, atum ou frango
Salada caprese
tomate, muçarela de búfala, molho pesto, azeitona e alface
Salada Caesar

27,90
43,90
43,90
20,90
43,90
53,90

43,90
69,90
69,90
33,90
69,90
86,90

49,90
32,90
36,90

79,90
52,90
59,90

32,90

52,90

alface, frango grelhado fatiado, croutons, molho caesar
e parmesão ralado

Pratos Kids

*para crianças até 12 anos
Arroz, feijão, ﬁlé mignon picado e fritas
Arroz, feijão, frango e batata sauté
Espaguete bolonhesa ao sugo
Arroz, purê de batata, carne moída
com milho verde

49,90
30,90
35,90
30,90

Carnes
Filé à parmegiana

84,00

15 1,00

96,00

163,00

145,00

208,00

145,00

208,00

156,00

211,00

178,00

241,00

178,00

241,00

151,00

225,00

acompanha arroz branco e fritas

Filé à parmegiana com Catupiry
acompanha arroz branco e fritas

Filé à cubana
acompanha arroz branco e fritas

Filé 4 queijos
ﬁlé ao molho 4 queijos gratinado - acompanha arroz branco

Filé Chateaubriand
ﬁlé mignon com bacon e molho madeira - acompanha arroz e fritas

Filé Luís XV
ﬁlé mignon com bacon e molho madeira - acompanha arroz piamontês e fritas

Filé grelhado ao molho de queijo brie e parma
acompanha arroz crocante (arroz, bacon e amêndoas) e fritas

Filé grelhado ao molho funghi
acompanha salada de aspargo e arroz

Aves

1 pessoa

Filé de frango grelhado com legumes

2 pessoas

93,90 153,90

acompanha arroz com brócolis e amêndoas, torradas
e mix de legumes

Filé de frango à parmegiana

60,90 108,90

acompanha arroz branco e fritas

Filé de frango à parmegiana com Catupiry 72,90

120,90

acompanha arroz branco e fritas

Coxa e sobrecoxa desossada e assada

72,90 120,90

acompanha arroz biro biro e endívia gratinada

Peixes e Frutos do Mar

1 pessoa

2 pessoas

121,50 186,90

Pintado na brasa
acompanha arroz à grega, fritas e molho tártaro

Filé de abadejo Belle Meunière
com molho à base de champignon, alcaparras e camarão - acompanha arroz à grega e batata sau

Moqueca de abadejo

125,50 209,00
198,00

abadejo cozido com pimentões, cebolas, tomates, azeite de dendê, leite de coco e coentro
acompanha arroz branco, mandioca frita e farofa de castanha de cajú

Bacalhau cremoso

125,50 209,00

bacalhau desﬁado, creme de leite, presunto parma, cebola, batata palha, alho frito e salsinha
acompanha arroz branco

107,90 176,00

Abadejo na brasa
acompanha arroz à grega, batata sauté e molho tártaro

119,90 198,00

Abadejo à brasileira com camarão ao sugo
acompanha arroz branco e fritas

Promoção p/2 219,90

Camarão Saint Jacques

175,90 285,90

9 camarões empanados e recheados com Catupiry - acompanha arroz São José e fritas

163,90 274,90

Camarão na brasa
9 camarões - acompanha arroz à grega e fritas

175,90 285,90

Camarão à paulista
9 camarões com alho - acompanha arroz à grega e fritas

175,90 285,90

Camarão à grega
9 camarões empanados com queijo provolone - acompanha arroz à grega e fritas

152,90 262,90

Camarão gratinado
9 camarões rosa com molho de tomate, batatas cozidas, gratinado com parmesão
acompanha arroz branco e batata chips

125,50 209,00

Salmão ao molho do chef
salmão grelhado servido com molho à base de shoyo, gengibre e cebolinha
acompanha arroz chop suey e mix de legumes

Salmão ao molho de frutas vermelhas
salmão grelhado servido com molho de frutas vermelhas - acompanha arroz com brócolis
e amêndoas torradas e endívias gratinadas

69 - Filé de tilápia à dorê

86,90 141,90

acompanha arroz e fritas

1052 - Salmão Grelhado
acompanha arroz e legumes

96,90 158,90

125,50 209,00

Buﬀet Feijoada
Somente aos sábados, das 11h30 às 16h

R$

79,90
por pessoa

Peça um convite para o
garçom e seu acompanhante
é por nossa conta

Pizzas Tradicionais
78,00

62,00

104,50

91,00

64,00

109,00

97,00

78,00

108,00

96,00

68,00

114,00

98,00

70,00

104,50

91,00

64,00

114,00

98,00

70,00

96,00

84,00

59,00

119,00

111,00

78,00

107,00

94,00

66,00

119,00

111,00

78,00

93,50

Abobrinha

muçarela, abobrinha fatiada temperada, parmesão e azeitona preta

Alho e óleo
muçarela e alho frito

Aliche
aliche e azeitona preta

Americana
muçarela, presunto picado, ovos e bacon

Bacon
muçarela e bacon fatiado

Baiana
calabresa moída e temperada (muçarela opcional)

Brócolis com Catupiry
muçarela, brócolis, Catupiry e azeitona preta

Calabresa
calabresa e cebola

Calabresa especial
muçarela, calabresa, Catupiry e cebola

Calzone
muçarela, presunto, ricota e Catupiry

Milho Verde especial
muçarela, milho verde e Catupiry

Rodízio de Pizza

59,90

Somente Unidade Júlio de Mesquita - todos os dias

Promoção de Aniversario
Com reserva o seu rodízio é por nossa conta
ou acima de 10 pessoas você ganha um bolo!

Catuperu

127,00 110,00

78,00

108,00 96,00

68,00

118,00 96,00

73,00

muçarela e peito de peru coberto com Catupiry

Catupiry
muçarela e Catupiry

Champignon

muçarela, tomate, champignon temperado com bacon

Creme de milho

118,00 96,00

73,00

96,00 84,00

59,00

108,00 96,00

68,00

108,00 96,00

68,00

109,00 94,00

78,00

muçarela e creme de leite com milho verde

Del Pizzaiolo
muçarela e calabresa

Escarola
muçarela e escarola temperada com bacon

Frango com catupiry
frango desﬁado e Catupiry

Frango especial

muçarela, frango desﬁado, creme de milho e azeitona preta

Gramuti

128,00 110,00

78,00

108,00 96,00

68,00

119,00 111,00

78,00

9 1 , 0 0 79,00

56,00

92,00 81,00

57,00

109,00 94,00

78,00

109,00 94,00

78,00

119,00 111,00

78,00

87,00 72,00
9 1 , 0 0 79,00

48,00
56,00

128,00 110,00

78,00

92,00 81,00

57,00

119,00 111,00

78,00

muçarela, palmito, champignon e ovos cozidos

Lombo com catupiry
lombo canadense e Catupiry

Lombo creme
muçarela, lombo canadense e creme de milho

Marguerita
muçarela, manjericão e parmesão

Milho verde
muçarela e milho

Moda do Chef
muçarela, alho frito e brócolis

Monte Bello
muçarela, calabresa, manjericão e parmesão

Monte Bello especial

presunto, azeitonas sem caroço, ovos, coberta com muçarela

Muçarela
Napolitana
muçarela, rodelas de tomate e parmesão

Palmito
muçarela, palmito e Catupiry

Portuguesa
muçarela, presunto, ovos e cebola

Portuguesa especial

presunto, palmito, ervilha, cebola, coberta com muçarela

Presunto

99,00 84,00

69,00

99,00 84,00
108,00 96,00

69,00
68,00

113,00 99,00

86,00

muçarela e presunto

Provolone
Quatro queijos
muçarela, provolone, gorgonzola e Catupiry

Quatro queijos especial

muçarela, provolone, gorgonzola, Catupiry e azeitona preta coberta com alho crocante

Siciliana

119,00 111,00

78,00

119,00 111,00

78,00

provolone, salame, bacon e parmesão

Toscana
muçarela, calabresa, ervilha e palmito

Promoção
Pizza grande+R$29,00
você ganha uma pizza brotinho
de Chocolate c/ Morango

Pizzas de Rúcula
Palmitela

119,00

111,00

78,00

107,00

94,00

66,00

106,00

92,00

79,00

108,00

96,00

68,00

117,00

101,00

86,00

108,00

96,00

68,00

124,00

109,00

94,00

112,00

91,00

65,00

144,00

122,00

80,00

156,00

134,00

102,00

289,00

253,00

180,00

119,00

111,00

78,00

119,00

111,00

78,00

144,00

122,00

80,00

91,00

79,00

56,00

138,00

118,00

85,00

138,00

118,00

85,00

119,00

111,00

78,00

119,00

111,00

78,00

119,00

111,00

78,00

138,00

118,00

85,00

108,00

96,00

68,00

138,00

118,00

85,00

108,00

96,00

68,00

mussarela, rúcula, tomate seco, palmito e azeitona sem caroço

Ragatella
muçarela, ﬁlé de anchovas, rúcula, tomate seco e azeitona verde sem caroço

Tarantella
muçarela, champignon, rúcula, tomate seco e azeitona verde sem caroço

Tomatella
mussarela, rúcula, tomate seco e azeitona sem caroço

Tomatella crocante
muçarela, rúcula, tomate seco e azeitona verde sem caroço coberta com alho crocante

Salatella
muçarela, bacon, rúcula, tomate seco, azeitona sem caroço

Pizzas do Mar
Aridino
muçarela, presunto e queijo com manjericão e aliche

Atum
atum e cebola - muçarela opcional

Atum especial
muçarela, atum, palmito e Catupiry

Bacalhau
muçarela, palmito, ervilha, cebola e bacalhau

Camarão com catupiry
muçarela, camarão e Catupiry

Camarão pomodoro
muçarela, tomate picado, camarão sete barbas e parmesão

Romana
muçarela, rodelas de tomate e ﬁlé de anchovas

Salmão
muçarela, salmão em lascas temperado, alho poró e parmesão

Sardinha
muçarela sardinha cebola e parmesão

Pizzas Premium
Alcachofra
muçarela de búfala e alcachofra

Aspargo
muçarela, aspargo, queijo brie, presunto parma e parmesão

Caprese
muçarela, muçarela de búfala, tomate caqui, manjericão e pesto de azeitonas

Carne seca
muçarela, carne seca desﬁada, cebola e parmesão

Di Parma
muçarela e presunto parma

Mignon creme
muçarela, ﬁlé mignon e creme de milho

Pepperoni
muçarela, pepperoni e parmesão

Perudiana
muçarela, peito de peru, tomate, manjericão, Catupiry, champignon e parmesão

Prima pizza
muçarela de búfala, tomate cereja e parmesão

Opcionais para pizzas
37,00
25,00
29,00
32,00
31,00
35,00

Muçarela de búfalo
Bacon
Champignon
Filé de anchova
Muçarela
Catupiry

Tomate, cebola, manjericão ou milho
Borda

13,00
22,00

Catupiry, calabresa, cheddar, atum, pepperoni, frango com
catupiry, calabresa com catupiry, gorgonzola, tomate seco,
bacon, camarão, banana e *chocolate
(*somente para pizza de banana)

*** Todas as pizzas acompanham molho de tomate e orégano - Azeitonas são opcionais ***

Pizzas Doces
Bananeta

84,00

72,00

47,00

109,00

94,00

78,00

84,00

72,00

47,00

muçarela e banana com canela em pó e açúcar

Califórnia
muçarela, frutas e presunto

Chocolate com morango
chocolate meio amargo e morango

Sorvetes & Sobremesas

Sorvetes: chocolate, ﬂocos, creme, morango, coco, abacaxi,
crocante e passas ao rum

Taça simples
Colegial
Sundae
Milk shake
Banana split
Petit gateau ou brownie
Mini churros

13,40
20,40
26,90
26,90
29,90
29,90
24,90

churros com doce de leite

Torta holandesa, chocolate, morango
e ninho trufado
Creme de papaia
Creme de morango
Morango ou banana ﬂambada
Abacaxi com 2 bolas de sorvete
Salada de frutas com sorvete
Salada de frutas
Pêssego, abacaxi, ﬁgo ou morango
com chantilly
Café expresso

Sugestão para a sobremesa:
Banana ao forno:
Banana assada e caramelizada
com açucar, canela e rum,
servida com sorvete de vanilla

15,90
26,90
26,90
26,90
26,90
21,90
17,90
21,90
6,90

Banana ao forno

Whisky Importado

Licores
Amarula
43

27,50
27,50

Red Label
Black Label
Jack Daniel’s - bourbon
Buchanan’s

27,50
37,50
32,90
37,90

R$9,90
Segunda à sexta
18h às 20h

COMEMORE
COM
A
GENTE
seu aniversário
RESERVAS ACIMA DE
10 PESSOAS, GANHA:
BOLO
DOUBLE DRINK
DOUBLE CAIPIRINHA
Válido apenas na unidade
da Princesa D’oeste

* Na semana do seu aniversáo

Somente aos sábados, das
11h30 às 16h

R$

79,90
por pessoa

Peça um convite para o
garçom e seu acompanhante
é por nossa conta

NÃO ACEITAMOS CHEQUES
Proibido a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Se beber não dirija.
Não cobramos taxa de serviço, gorjeta opcional.
Consumidor, o acesso às dependências da cozinha onde são preparados e
armazenados os alimentos é garantido por lei-Lei nº8431 de 17 de junho de 1995.
Este estabelecimento possui exemplar do código de proteção ao consumidor
disponível para consulta - Lei municipal nº12.116
Disque PROCON 151

www.pizzariamontebello.com.br

