
ENTRADAS

CALDINHOS DA CASA 
Peixe ou Feijão 
 
CRISPY DE PARMESÃO 

ENTRADINHA DO DIA 

DADINHO DE TAPIOCA
Servido com chutney de pimentão. 

BRANDADE DE BACALHAU
Bacalhau em lascas, puxado com cebolada, 
envolto em purê de batata e finalizado
com farofa Panko.  

BOLINHO DE BACALHAU
Porção com 04 unidades. 

CARPACCIO CLÁSSICO 
Finas fatias de carne bovina com molho
de mostrada, alcaparras, limão e parmesão,
servido com torradas. 

BRIE CROCANTE 
Queijo tipo Brie empanado na farinha Panko,
servido com mel e torradas. 

GRATIN DE FILÉ 
Tiras de filé ao molho de queijo, gratinado 
com parmesão e servido com torradas. 

COUVERT DO DOURO
Pães, crisp de parmesão, creme de queijo, manteiga,
02 caldinhos, 02 bolinhos de bacalhau. 

CAMARÃO CROCANTE
Camarão empanado na farinha Panko, 
frito e servido com Tarê. 

BACALHAUS

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

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

BACALHAU COM CROSTA CROCANTE
Lombo de bacalhau com crosta de farinha Panko e parmesão, 
servido com brócolis, batata bolinha e arroz de alho. 

$ 10,00

$  18,00

$ 19,00

$ 19,00

$ 25,00

$ 27,00

$ 35,00

$ 39,00

$ 39,00

$ 37,00

$ 59,00

$ 59,00

$ 119,00

$ 119,00

SALADAS

SALADA DE CARPACCIO 
Mix de folhas com carpaccio bovino, lascas
de parmesão, molho de alcaparras com
mostarda e limão, molho pesto e croutons. 

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

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

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.

AVES

FRANGO ARRETADO
Filé de peito de frango acebolado na 
manteiga de garrafa, feijão verde, 
farofa na manteiga, e aligot de macaxeira. 

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

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

PEIXES

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

PESCADA SICILIANA
Filé de pescada amarela em crosta de castanha, 
servida com risoto de limão Siciliano. 

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

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

ENTRADAS

$ 35,00

$ 39,00

$ 49,00

$ 59,00

$ 42,00

$ 79,00

$ 87,00

$ 79,00

$ 69,00

$ 69,00

$ 79,00



FRUTOS DO MAR

CAMARÃO REAL
Camarão flambado no conhaque,
puxado no molho de queijo do reino,
servido sobre fettuccine na manteiga. 

POLVO À LAGAREIRO
Tentáculos de polvo salteados no azeite
de alho, servidos com brócolis, batata bolinha
e arroz de salsa. 

ARROZ DE POLVO
Polvo salteado no azeite com cebola, alho, 
salsa e pimentões, finalizado com caldo de polvo, 
vinho branco e arroz. 

CARNES

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

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

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

CORDEIRO DOURO IN
Pernil de cordeiro assado, servido em seu próprio molho, 
sobre risoto de cordeiro e batata rústica. 

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

RISOTOS

RISOTO DE COGUMELO TRUFADO
Mix de cogumelos frescos e secos puxados em molho roti 
com vinho branco, envoltos em arroz italiano, finalizado 
com azeite de trufa. 

RISOTO DE CORDEIRO
Lascas de cordeiro assado puxadas em seu próprio molho 
e vinho tinto, envoltos em arroz italiano. 

RISOTO DE CAMARÃO
Camarão salteado em azeite com ervas frescas, tomate, 
finalizado em caldo de camarão com vinho branco, 
envoltos em arroz italiano.

ENTRADAS

$ 95,00

$ 95,00

$ 95,00

$ 69,00

$ 69,00

$ 65,00

$ 95,00

$ 79,00

$ 45,00

$ 59,00

$ 89,00

MASSAS

GNOCCHI DE MANDIOQUINHA TRUFADO
Gnocchi salteado na manteiga, servido sobre molho roti,
finalizado com molho de queijo e azeite de trufa.

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

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. 

MENU INFANTIL
Escolha 01 proteína e 02 acompanhamentos,
como cortesia ganhe 01 bola de sorvete.

TIRAS DE FRANGO GRELHADO

TIRAS DE FILÉ MIGNON 

ACOMPANHAMENTOS
Arroz branco, fettuccine na manteiga, 
batata frita ou purê de batata.

SOBREMESAS

FRUTAS DA ESTAÇÃO
Servidas com raspas de limão e coulis de
frutas vermelhas.

TAÇA DE SORVETE
Servida com 01 bola ou 02 bolas.

CARTOLA CLÁSSICA
Banana na manteiga de garrafa, com queijo de manteiga
assado finalizada com açúcar e canela.

SOBREMESA DO DIA
Favor consultar nosso garçom. 
 

BRICELET
Biscoito tradicional do convento das freiras de Olinda
servido com sorvete de creme e calda de brigadeiro.

COCADA RECIFE
Cocada de forno, servida morna com sorvete de cajá
e tuile de coco.

TRILOGIA DE CHOCOLATE
3 texturas de chocolates na mesma sobremesa. 

ENTRADAS

$ 48,00

$ 45,00

$ 95,00

$ 28,00

$ 37,00

$ 12,00

01 bolas  $ 12,00
02 bolas  $ 15,00

$ 19,00

$ 20,00

int. $ 26,00
meia $ 17,00

$ 20,00

$ 22,00
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