DAL NORCINO

O “norcino” é o açougueiro responsável pelo
processamento da carne do porco. Também pode se
referir ao gerente do açougue, ou à loja onde se
vendem quaisquer produtos derivados da transformação
de carne suína.

MONTE SUA TABUA DE FRIOS, QUEIJOS OU AMBOS
embutidos e/ou queijos a sua escolha, acompanha pão e
giardiniera (sem custo adicional)

SALUMI (EMBUTIDOS)

FORMAGGI [(QUEIJOS)

ITALIANI
Mortadella
Prosciutto
Culatello
Speck
Copa
Mustella
Guanciale
Pancetta
Lardo
Colonial
Ciauscolo

Parmigiano
Mozzarella di bufala
Taleggio
Burrata
Strachino
Camembert
Gorgonzola
Brie
Büchette

SPAGNOLI
Jamon
Chorizo
PER ACCOMPAGNARE [(PARA ACOMPANHAR)]
gnocco fritto
giardiniera/marmelada de cebola
pães da casa

dal norcino / salumi / fomaggi

ANTIPASTI
(ENTRADAS)
MONTE SEU SANDUICHE NA FOCACCIA
embutido a sua escolha, mozzarella di búfala ou lasca
de parmigiano, rúcula e tomate; pode ser servido
inteiro ou cortado em dois, quatro ou seis pedaços
para petiscar
- prosciutto, culatello, speck ou jamon
- mortadella, copa, guanciale, mustela, pancetta ou
lardo –
- salame colonial, ciauscolo ou chorizo –

LE FOCACCE E LE POLENTE [(FOCACCIAS E POLENTAS)
AL POMODORO
molho de tomate italiano e fatias de tomate
ALLA MOZZARELLA
molho de tomate italiano e mozzarella de búfala
AI FUNGHI
molho de cogumelos shitake, paris e porto
bellofrescos, molho de tomate gratinado com mozarrela
de búfala
ALLA BOLOGNESA
carnes bovina e suína, vegetais e molho de
tomate
AI FORMAGGI
(EXCLUSIVO PARA POLENTA)
fonduta de queijo gorgonzola, gruyere e parmigiano
INSALATA](SALADA)
INSALATA DEL NORCINO
folhas verdes, tomate cereja, azeitona preta,
cebola roxa fatiadacom embutido de sua preferência
emozzarella di búfala ou parmigiano
antipasti

ANTIPASTI
(ENTRADAS)
ANTIPASTI DA CONDIVIDERE [(ENTRADAS PARA DIVIDIR)]

MOZZARELLA FRITTA
pequenas esferas de mozzarella de búfala empanadas ao
molho sugo e pesto

SUPPLÌ
clássico bolinho de risotto da região de Roma,
recheado com contra filé moído e mozzarella,
acompanha molho napoletano (tomates, alho e
manjericão)

BOCCONCINI DI ZUCCA
bolinho de abobora assada com mortadela, recheado de
mozzarella acompanhado de molho de pancetta picante e
aceto defumado

ALA E COSCIA DI POLLO ALLA SENAPE E MIELE
asinhas e coxinhas de frango assadas e depois
empanadas e fritas, servidas com molho de mostarda em
grãos e mel

COSTINE DI MAIALE ALLA BIRRA
costelinha de porco assada lentamente na cerveja
preta

FORMAGGIO AL FORNO
queijo chevre envolto em farinha de focaccia ao
forno, com figos ao mel e geleia de frutas da estação
feita na casa
(tempo de preparo: 20 minutos)

antipasti

PRIMI PIATTI: PASTA E RISO
(NOSSAS MASSAS)
PASTE LUNGHE
(FETTUCCINE, PAPPARDELLE, REGINETTE, SPAGHETTI)
AL POMODORO
molho de tomate italiano temperado com
manjericão
ALLA MOZZARELLA
molho de tomate italiano, mozzarella de búfala e
manjericão
ALLA PUTTANESCA
molho de tomate italiano, alcaparras, aliche,
azeitonas pretas e tomates frescos
AI FORMAGGI
fonduta de queijo gorgonzola, gruyere e
parmigiano
AI FUNGHI
molho de cogumelos shitake, paris e porto bello
frescos e ervas
ALLA BOLOGNESA
carnes bovina e suína, vegetais e molho de
tomate
MANZO E FUNGHI
molho à base de cogumelos, tomates frescos,
abobrinha e caldo de carne, com cubos de filé mignon,
aromatizado com azeite de trufas brancas

Primi piatti / pasta/ riso

PRIMI PIATTI: PASTA E RISO
(NOSSAS MASSAS RECHEADAS E RISOTTO)

PASTE RIPIENE (MASSAS RECHEADAS)
TORTELLI DI ERBETTA
massa típica emiliana recheada com espinafre, ricota
e parmigiano, servida com manteiga derretida
TORTELLINI DI ZUCCA
massa típica emiliana recheada com abóbora e
parmigiano, servida com espinafre

GNOCCHI
GNOCCHI ALLA ROMANA CON RAGÙ D’AGNELLO
gnocchi de semolina feito na casa, gratinado com
parmesão, com ragu de cordeiro desfiado acompanhado
de mandioquinha crocante

RISOTTO
BURRATA
queijo típico italiano com molho de tomate e
manjericão

Primi piatti / pasta/ riso

SECONDI PIATTI
(NOSSOS PRATOS COM CARNE)
GALLETTO ALLA PANNA
galeto temperado com páprica doce, assado no molho de
creme de leite e vinho, purê de mandioquinha e
verduras da estação
TAGLIATA
filé mignon selado e fatiado, servido bem rosado, com
folhas verdes, tomate cereja, azeitona preta, cebola
roxa fatiada e purê de batata

STRACOTTO DI MANZO–
guisado de carne, feito lentamente em fogo baixo,
servido com verduras e polenta mole

PESCE E UVA
peixe da estação selado no azeite, risotto de uva,
tomates frescos e cogumelos com aspargos e manteiga
de ervas
ARROSTO ROSA DI PARMA
filé mignon suíno recheado com culatello, parmigiano
e ervas, acompanhado de batata assada e shitake,
brócolis e couve flor aromatizados com azeite
trufado.
COTOLETTA DI MAIALE
carré suíno com osso empanado em crosta de pão da
casa, temperado com ervas, servido com salada e salsa
campagna (tempo de preparo de 40 minutos)

CONTORNI (ACOMPANHAMENTOS)

POLENTA
mole

PATATE
purê de batata

secondi piatti / contorni

DOLCI
ZUPPA DI CIOCCOLATO E ARANCIA, TORTA
DI NOCI E GELATO ALLA PANNA
sopa de chocolate com laranja, bolo
de nozes e sorvete de panna
PANNA COTTA CON CUORE DI FRUTTA DI
BOSCO
panna cotta recheada de calda de
frutas vermelhas
BIGNÈ
carolinas recheadas com creme
aromatizado com vinho, gel de
tangerina e sorvete de avelã
CROSTATA
crosta de amêndoa caramelizada com
baunilha sobre leve pão de ló
acompanhada de calda de chocolate
GELATI DIVERSI
sorvetes do dia, feitos na casa
dolci

COCKTAILS (I)

COCKTAILS (II)

BELLINI

PEZZO D’ORO
como uma joia, esta combinação
leva Chivas, Cointreau, suco de
maçã e uma delicada canela
tostada.

é um coquetel feito com de suco
de pêssego e espumante. Nasceu em
Veneza, nos anos 1940.

SUS’GARIBALDI
NEGRONI

esta releitura de um drink

tradicional drink italiano, é

clássico com Campari, licor

composto por partes iguais de

Susina artesanal, suco de laranja

Gin, Vermouth Tinto e Campari( ou

e alecrim, te leva a uma nova

Carpano Punt e Mes). Essa bebida

experiência.

teve origem em Florença nos anos
1920.

ESPRESSO MARTINI
variações de Martinis apareceram,

APEROL SPRITZ

mas a preferida delas leva

o drinque é famoso no verão

Absolut, Noilly Prat, café

europeu e aqui no Brasil os

espresso, açúcar e um toque de

adeptos da bebida celebram o

baunilha.

sabor refrescante da mistura de
Aperol, espumante e fatias de

NONNO

laranja.

um twist destaca ainda mais os
sabores da sua bebida que

ROSSINI

harmonizam entre o Chivas,

de origem veneziana, esse

Amaretto, o limoncello artesanal

cocktail é feito com purê de

e uma casca de limão siciliano.

morangos frescos e espumante,
leve e refrescante.

SGROPPINO MAIALINI
o Sgroppino é uma bebida típica

CAMPARI SODA

de Veneto na Itália e esta é a

esta é uma opção bem refrescante

nossa versão exclusiva com

que leva Campari, soda limonada e

Absolut infusionada com cravo,

fatias de limão com cravo.

sorbet de limão e espumante.

Cocktails

Cocktails

COCKTAILS (III)
FINALE
para um fim de noite perfeito, um
drink perfeito que leva Gin
infusionado com Earl Grey,
Maraschino, Chartreuse e suco de
limão.
GIN TONIC
Gin Hendrick´s ou BullDog,
tônica, pepino (Hendrick’s),
laranja (BullDog)
MOJITO
Bacardi Carta Blanca, suco de
limão, hortelã, soda artesanal
CAIPIRINHA,CAIPIROSKA, SAQUERITA

limão,morango, abacaxi
(Sagatiba, Skyy, Azuma Kirim.
Absolut)

SEM ÁLCOOL / REFIL
Sodas Italianas artesanais:
sempre uma nova experiência para
te surpreender.
Cocktails

BEVANDE

ALTRE BEVANDE
(OUTRAS BEBIDAS)

ANALCOLICI(REFRIGERANTES)
coca-cola, coca-cola
zero, guaraná, guaraná
zero, soda

água com e sem gás
água tônica

SUCCO DI FRUTTA (SUCOS)
natural: laranja, limão

soda italiana: sabores
variados, conforme
disponibilidade
Café NESPRESSO

polpa: abacaxi com
hortelã, maracujá,
morango

Cappuccino
Chás
LE BIRRE

cervejas: consultar carta

ALCOLICI (ALCOOLICOS)
APERITIVOS/DIGESTIVOS
Campari
Sambuca
Grappa
Amaretto
LICORES DA CASA
Limoncello (limão), Café e
Susina (ameixa)
VODKAS
Skyy
Absolut
Ciroc
RUM
Appleton Estate

WHISKIES
Johnnie Walker Black Label
Chivas
Wild Turkey
Jack Daniel's
Glenfiddich 12 anos
The Balvenie 12 anos
CACHAÇAS
Salinas, Sagatiba
GIN
Hendrick´s
BullDog
Bombay
COGNAC
Fundador

TEQUILA
El Espolón Blanco/Reposado
Patrón Silver
Bevande / analcolici / alcolici

I VINI
I VINI
ROSSI
SPUMANTI–

INTIS MALBEC

LAMBRUSCO ROSSE DOLCE DELL
EMILIA

CABERNET SAUVIGNON TERRANOBLE
(TAÇA)

BOSSA Nº1 BRUT

MERLOT TERRANOBLE (TAÇA)

BOSSA Nº3 ROSE

CARMÉNÈRE TERRANOBLE (TAÇA)

BOSSA Nº5 PROSECCO

FINCA LA LINDA MALBEC

ROSATI

FINCA LA LINDA CABERNET
SAUVIGNON

LAS MORAS SHIRAZ ROSÉ (TAÇA)
ARTERO ROSADO
CLAUDE VAL ROSE
CLAUDE VAL ROSE MAGNUM

VILLA CARDÈTO SANGIOVESE
BAGLIO DE LUNA NERO D AVOLA
DE MARTINO CARMÉNÈRE 347
CHIANTI VERNAIOLO
SAURUS PINOT NOIR
DOLCETTO D'ASTI ALASIA
BARBERA D'ASTI CEPPI STORICI

BIANCHI
INTIS CHARDONNAY

VALPOLICELLA CLASSICO CAMPO DEL
BIOTTO

LAS MORAS SAUVIGNON BLANC

MALBEC LUIGI BOSCA

CHARDONNAY TERRANOBILE
(TAÇA)

PRIMITIVO DI MANDURIA ARCHIDAMO
BAROLO FLORI

VILLA CARDÈTO PINOT GRIGIO
BAGLIO DI LUNA GRILLO
COLOMÉ TORRONTÉS

DA DESERT
LATE HARVEST RIESLING 375ML

I VINI
I VINI

LE BIRRE
CHOPP CLARO
CHOPP SAZONAL
(Sem colarinho - acréscimo R$2,00)

CERVEJARIA BAMBERG
PIELSEN Pielsen - 600 ml
4,8% abv –- 12 IBU
WEIZEN Trigo - 600 ml
5% abv –- 12 IBU
RAUCHBIER Francônia- 600 ml
5,2% abv –- 25 IBU
MUNCHEN Munich Dunkel - 600 ml
5% abv –- 25 IBU

CERVEJARIA CRAZY ROCKER
BLACK NIGHT
American Stout - 600 ml
6,5% abv –- 65 IBU

CERVEJARIA DAMA
600 ml
PILSEN
IPA
STOUT
WEISS

CERVEJARIA ORI
355 ml
WITBIER
5,4% abv –- 13 IBU
IPA ALIVE
3,8% abv –- 50 IBU

Le birre

