
Os  pratos são acompanhados de arroz jasmim tailandês ou vegetais no vapor. 

Entrada + prato + sobremesa  

Entrada + prato ou prato + sobremesa  

Prato principal         R$ 42,00

 R$ 48,00

 R$ 53,00

R$   6,00

R$   7,00

R$   9,10

R$   9,50

R$   9,00
R$ 13,00

R$ 10,50
R$ 11,50
R$ 16,00
R$ 17,50

R$ 37,00

Água Mineral Estilo (com gás, sem gás, frisante)

Refrigerantes

Tônica Scheweppes

Ice Tea Pêssego e limão

Sucos Laranja

 Lichia

Cervejas  Bohemia
Stella Artois
Sol Mexicana
Eisenbahn trigo 
Paulaner Original München Hell 500 ml Alemanha



entrada

principal

sobremesa

Pastéis de queijo de cabra, acelga shitake.
Trouxinhas de frango e molho picante.
Bolinho de salmão com aipo e curry vermelho preparado no vapor.

Pad Thai. Talharim de arroz frito com vegetais, shitake, tamarindo e amendoim.
Arroz frito com vegetais, mangericão e shitake.
Filé de porco com abacaxi e molho agridoce.
Camarão salteado com vegetais e molho de ostras.
Filet de peixe no vapor com shalotas, cebolinha, alho e gengibre com abobrinha.
Filet mignon fatiado com curry verde tailandês.
Filet de frango salteado com brócolis, broto de feijão e manjericão.

Mousse de iogurte com calda de gengibre confit e Grenadine.
Trio de abacaxi, maracujá e manga com creme de tapioca e leite de coco.

qu
ar

ta
te

rç
a

qu
in

ta
se

xt
a

entrada

principal

sobremesa

Tartar de salmão. 
Pastéis de queijo de cabra acelga e shitake. 
Espeto de frango  satay com molho picante de amendoim. 

Pad Thai. Talharim de arroz frito com vegetais, tamarindo e amendoim.
Arroz frito com vegetais e manjericão.
Peixe no vapor com suave molho de limão. 
File de frango salteado com vegetais e cinco especiarias.
File mignon salteado com vegetais e óleo de gergelim torrado.
Talharim de arroz frito com lulas.
Filé de porco salteado com abobrinha, folha de limão e açúcar mascavo.

Trio de abacaxi, maracujá e manga com creme de tapioca e leite de coco.
Damasco cozido com recheio de queijo de cabra e castanha de caju.

entrada

principal

sobremesa

Pastéis de queijo de cabra, acelga e shitake.
Pekoras de batata com ervilhas e molho de iogurte.
Bolinho de salmão com aipo, curry vermelho tailandês e pepino agridoce.

Pad Thai. Talharim de arroz frito com vegetais, shitake, tamarindo e amendoim.
Arroz frito com vegetais, manjericão e shitake.
Filet mignon salteado com cenoura, cebola, anis e chili.
Filet de peixe no vapor com shoyo, alho laminado e óleo de gergelim.
Filet de frango salteado com gengibre, broto de bambu, vegetais e molho de ostras.
Camarão malaio salteado com cúrcuma, iogurte, polpa de tomate, chili em 
pó e brócolis.

Damasco cozido recheado com queijo de cabra e castanha de caju.
Mousse de iogurte com calda de gengibre confit e Grenadine.

entrada

principal

sobremesa

Pastéis de queijo de cabra, acelga e shitake.
Rolinho primavera de camarão. Shitake e kani. Molho de Tamarindo.
Salada picante de lulas.

Pad Thai. Talharim de arroz frito com vegetais, shitake, tamarindo e amendoim.
Arroz frito com vegetais, manjericão e shitake. 
Talharim de arroz frito com filé mignon, cebola picada, tomates e molho 
de ostras.
Salmão no vapor com curry verde tailandês, berinjela e manjericão.          
Camarão indonésio com quiabo, folha de limão, semente de coentro, limão. 
Lulas salteadas com curry de Singapura e vegetais.

Trio de abacaxi, maracujá e manga com creme de tapioca e leite de coco.
Mousse de iogurte com calda de gengibre confit e Grenadine.


