
PEIXES & FRUTOS DO MAR

AVES

Magret de Pato
purê de maçã com maracujá e molho de laranja

89

Confit de Pato
purê de barôa e molho de tâmaras

89

Badejo em Crosta de Avelã
arroz negro, aspargos e molho de limão

125

Bacalhau Confitado
no azeite de oliva extra virgem, com tomates,

batatas, cebolas e vegetais

109

Linguini com Camarões
ao pomodoro e basilico

95

CARNES

ROSSINI

MASSAS

Gnocchi Gomide
ao pomodoro, basilico e iscas de Filet

54

Fettuccine com Paillard
ao creme com manteiga President queimada

58

Fettuccine ao Funghi
com Filet Mignon grelhado

75

Ravioli de Ricota e Espinafre
ao pomodoro e basilico

49

Steak au Poivre
com batatinhas sautée

79

Steak Frites
salada verde, tomates e batata frita palito

79

Carré de Cordeiro
crosta de ervas e risotto de açafrão

125

Medalhão de Filet
batatas gratin, cogumelos e molho bordelaise

79

Medalhão Rossini
200gr de Filet Mignon Angus

risotto trufado

99

Camarões ao Poivre Vert
grelhado e servido com batatas gratin

95

Badejo Grillé
purê de batatas, espinafre refogado e 

azeite com ervas

119

St Peter Au Vert
juliana de legumes e batatas cozidas

59

Atum Mi Cuit
em crosta de dill, emulsão de limão e vegetais

95

PRATOS PRINCIPAIS

13 Anos

Para a troca de guarnicões para guarnicões trufadas, haverá um acréscimo de R$20,00

Para pratos divididos, haverá um acréscimo de R$25,00

Nossos pratos com Camarões são servidos com 4 unidades, cada camarão extra custará R$18,00



ENTRADAS

CRÚS SALADAS

Tartare de Atum
atum em cubos, gengibre, cebola roxa,

cibouletee azeite extra

55

Sashimi de Atum
atum em lâminas, shoyu, limão, laranja,

gergelim e wasabi

55

13 Anos

Caprese
La Bufalina, tomate maçã e folhas verdes

45

Camarões
camarões ao vapor, mix de folhas,

molho especial

75

Prosciutto di Parma & Figo Fresco
rúcula, lascas de gran formaggio e balsâmico

59

FOIE GRAS CLÁSSICAS

Grelhado
com salada verde

125

Crostini de Figo Fresco
bacon, açúcar mascavo e flor de sal

99

Carpaccio Tradicional
filet mignon cortado na casa, alcaparras e 

gran formaggio

39

Filet com Gorgonzola
cubos de filet mignon, gorgonzola e

ciboulette

49

Polenta Gratinada
com cogumelos à provençal

47

Prosciutto di Parma
com lascas de gran formaggio

47

Cogumelos à Provençal
shimeji, shitake e paris com lascas de 

gran formaggio

47

Caviar à La Concorde
ovas de mujol, cebola roxa picada,

ciboulette e ovo cozido picado sobre torrada 
(sujeito a disponibilidade)

109

Taboule de Quinoa
camarão ao vapor e rúcula

79

La Bufalina
mossarela de búfala cremosa

com tomatinhos cereja, basilico e azeite extra

45

CLÁSSICAS EXCLUSIVIDADE


