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Sugestão do Chef

BIFE À PORTUGUESA
Bife de filé mignon com molho roti, ovo
estrelado, arroz branco e batatas rústicas

FilLetino
Emince de filé mignon ao molho roti,
servido com fettuccine no molho de queijo

Sugestão do Chef

RISOTO DE BACALHAU
Arroz italiano, com lascas de bacalhau no azeite
de alho, cebola, pimentão, salsinha e azeitona,
finalizado com manteiga e queijo parmesão

Bacalhau Gomes de Sá

Delivery

55R$        ,00

Para 2 pessoasPara 2 pessoas

BACALHAU À GOMES DE SÁ
Lascas de bacalhau puxadas no
azeite, cebola fatiada, alho picado,
envolvido em batata em cubos cozida,
finalizada com salsa fresca, azeitona e
ovos, servido com arroz branco

CARNE DE SOL
Carne de sol acebolada, com queijo
coalho assado, molho vinagrete, feijão
verde e arroz branco.

49R$        ,00

49R$        ,00

100R$           ,00

PICANHA DO DOURO
Picanha grelhada servida com aligot
de macaxeira, farofa na manteiga e
molho vinagrete

75R$        ,00

MOQUECA MISTA
Filé de peixe e camarão, no molho de
peixe com leite de coco, azeite de
dendê, pimentão, cebola, tomate,
cebolinho e coentro, servida com arroz
branco e farofa de dendê

69R$        ,00

SALMÃO GRELHADO
Filé de salmão grelhado, servido com arroz
Douro In e salada de folhas verdes com
molho aceto balsâmico, mel e mostarda

69R$        ,00RISOTO DE COGUMELOS
Mix de cogumelos frescos e secos puxados
em molho roti com vinho branco, envoltos em
arroz italiano, finalizado com azeite de trufa. 

45R$        ,00

105R$           ,00FILÉ DE PEIXE À MILANESA
Filé de peixe empanado servido com
arroz de moqueca

95R$        ,00



CROQUETE DE SALMÃO

Entradas

com molho tarê de shoyo com gengibre. 

Entradas

BacalhausBacalhaus

BACALHAU À LAGAREIRO
Lombo de bacalhau puxado no azeite de alho
com cebola, pimentão, tomate cereja, batata
bolinha, servido com arroz de salsa.

BACALHAU À GOMES DE SÁ
Lascas de bacalhau puxadas no azeite, cebola fatiada,
alho picado, envolvido em batata em cubos cozida,
finalizada com salsa fresca, azeitona e ovos, servido
com arroz branco

AvesAves

Dadinhos de Tapioca

Bacalhau com Natas

25R$        ,00

129R$           ,00

59R$        ,00

8 unidades

CROQUETE DE CARNE
com molho agridoce de acerola

25R$        ,00 12 unidades

BOLINHO BACALHAU37R$        ,00 4 unidades

BACALHAU COM NATAS
Lascas de bacalhau, com cebolas, lâminas de
batata envoltos em molho bechamel, gratinado com
parmesão, servido com arroz branco

79R$        ,00

BRIE CROCANTE49R$        ,00
Queijo tipo Brie empanado na farinha Panko,
servido com mel e torradas

DADINHO DE TAPIOCA
com chutney de pimentão 

19R$        ,00 15 unidades

BRUSCHETTAS
de tomate gratinadas com queijo e finalizada
com molho pesto 

19R$        ,00 4 unidades

FRANGO LISBOA
Filé de peito de frango grelhado com arroz
de brócolis e purê de batata doce

42R$        ,00

FRANGO CAIS
Filé de peito de frango grelhado com
Julienne de legumes e arroz Douro In

39R$        ,00

FRANGO FRANCÊS
Filé de peito de frango ao molho de
mostarda, batata rústica e arroz branco

39R$        ,00



PEScADA SICILIANA

Peixes

Filé de pescada grelhada em crosta de
castanha, servida com risoto de limão
siciliano.

PESCADA AO MOLHO DE CAMARÃO
Filé de pescada amarela grelhada ao
molho de camarão, servida com batata
rústica e arroz de salsa

Peixes

79R$        ,00

69R$        ,00

SALMÃO DOURO IN
Filé de salmão grelhado com azeite de
alho poró e tomatinho confit, servido com
purê de mandioquinha.

69R$        ,00

ATUM ORIENTAL
Filé de atum selado em crosta de gergelim,
servido com Tarê e purê de batata doce
com wasabi.

79R$        ,00

FILÉ DE PEIXE À MILANESA
Filé de peixe empanado servido com
arroz de moqueca

49R$        ,00

CARNE DE SOL

Carnes

Carne de sol acebolada, com queijo
coalho assado, molho vinagrete, feijão
verde e arroz branco.

FILÉ DE ALIJÓ
Medalhão de filé Mignon grelhado servido
com molho roti, Julienne de legumes e
risoto de parmesão

CHARQUE À BREJEIRA
Charque crocante com cebola, pimentão,
queijo coalho, servida com farofa na
manteiga e feijão verde

Carnes

65R$        ,00

55R$        ,00

49R$        ,00

PÁ DE CORDEIRO
Pernil de cordeiro assado servido com
molho roti, arroz de salsa e batata rústica

79R$        ,00

BIFE DE CHORIZO
Miolo do contrafilé grelhado, servido com
molho chimichurri e mil folhas de batata

69R$        ,00

FILÉ DIJON
Filé mignon ao molho de mostarda Dijon
com Gnocchi de mandioquinha salteado na
manteiga e servido sobre molho roti

65R$        ,00

MassasMassas
FETTUCCINE DO DOURO
Massa fresca de semolina, feita na casa,
servida com camarões salteados em
azeite com ervas frescas, finalizada ao
molho de tomate rústico, vinho branco e
caldo de camarão

95R$        ,00

PESCADA DO DOURO
File de pescada amarela grelhada, servida
com Julienne de legumes e arroz Douro In

59R$        ,00

PAILLARD DE MIGNON AO POIVRE
Bife de filé mignon ao molho Poivre, com
batata rústica e arroz branco

49R$        ,00

FILÉ DO DOURO
Filé mignon com molho roti, servido com
risoto de cogumelos trufado

69R$        ,00

RAVIOLI DA SERRA
Massa de semolina, feita na casa,
recheada com blend de queijos, servida
com molho de tomate rústico.

45R$        ,00

Arroz de pato
Lascas de pato assado, puxado em seu
próprio molho com vinho tinto, presunto de
Parma, bacon e arroz branco.

79R$        ,00 PATO TRUFADO
Confit de coxa e sobrecoxa de pato,
servido com risoto de cogumelos
finalizado com azeite de trufa.

87R$        ,00



Salada de SalmãoSaladas
SALADA DE SALMÃO
Mix de folhas, tomatinhos cereja, com
cubos de salmão crocante, Tarê,
finalizada com gergelim tostado e servida
com torradas.

Saladas
59R$        ,00

SALADA DE BRIE COM PARMA
Mix de folhas ao molho de mostarda e
mel, tomatinhos cereja, com fatias de
Brie, Parma e torradas. 

59R$        ,00

SALADA DOS AÇORES
Mix de folhas, tomatinhos cereja, no
molho de aceto balsâmico, servida com
camarões crocantes e chutney de
manga, finalizada com gergelim tostado

69R$        ,00

Paglia Italiana

SobremesasSobremesas

PUDIM DE DOCE DE LEITE

Paglia Italiana

15R$        ,00

TORTA MOUSSE DE CHOCOLATE

15R$        ,00

15R$        ,00

PASTEL DE PORTUGAL12R$        ,00

BebidasBebidas
GUARANÁ LATA8R$    ,00

COCA COLA LATA

ÁGUA TÔNICA LATA

 8R$     ,00

8R$    ,00

SUCO DE UVA INTEGRAL GARRAFA15R$       ,00

normal e zero

normal e zero

350ml

350ml

350ml

300ml



81 9 9291.6960

PEDIDO 
PELO 
WHATSAPP

PEÇA HOJE NOSSO DELIVERY

UTILIZE AS PLATAFORMAS
escolha a sua e clique

HORÁRIOS DELIVERY
 

Riomar Online, Ifood e pedidos direto conosco
 

Seg à Sab 11h30 às 21h30 | Domingo 12h às 16h30 
 

https://www.ifood.com.br/delivery/recife-pe/douro-in-pina/3a6eccda-4987-4dbc-869d-da7b46d97911?UTM_Medium=share
https://compras.vivariomarrecife.com.br/store/douroin/
https://www.instagram.com/douroinrestaurante/
http://bit.ly/pedidosdouroin
http://bit.ly/pedidosdouroin
http://bit.ly/pedidosdouroin
http://bit.ly/pedidosdouroin
http://bit.ly/pedidosdouroin
http://bit.ly/pedidosdouroin
http://bit.ly/pedidosdouroin

