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Pratos Executivos
NO DELIVERY DE SEGUNDA À SÁBADO NO HORÁRIO DO ALMOÇO 
*SÁBADO SOMENTE O GRANDE

Parmegiana de Frango 
Filé de frango empanado, coberto com
molho ao sugo, presunto e muçarela
gratinada ao forno. Acompanha arroz
branco e purê de batatas.

Executivo de Frango

Mexidão 

P     G     

Picanha com tropeiro 

Executivo de Lombo
com tropeiro 

Bife à Cavalo
Arroz, feijão, bife de boi, ovo frito e
batata frita.

Arroz, feijão tropeiro, picanha e 
fritas.

Arroz, feijão tropeiro, lombo e fritas.

Arroz, feijão, filé de frango e purê 
de batatas.

R$30,90

R$32,90

R$26,90 R$35,90

R$20,90 R$29,90

R$49,90

R$22,90 R$31,90

R$29,90
Arroz, feijão,  bacon, couve, ovo e
linguiça artesanal.

Prato Fit
Arroz integral, frango grelhado e 
legumes cozidos.

R$20,90 R$29,90

Parmegiana de Contrafilé 

R$26,90 R$35,90

Executivo de Contrafilé R$24,90 R$33,90
Arroz, feijão, contrafilé e fritas

-

-

Executivo de Peixe
Arroz, peixe empanado, legumes e 
purê de batatas.

R$22,90 R$31,90

Frango com quiabo
Arroz, feijão, frango ensopado com
quiabo, angu e feijão.
*disponível apenas às quintas-feiras.

R$28,90-

Executivo de Churrasco
Arroz, feijão tropeiro, contrafilé assado na
churrasqueira e sobrecoxa desossada.

R$35,90-



Promoções! 
Válidas de segunda à quinta (exceto feriados)
Pratos para 3-4 pessoas

Filé de Frango à Parmegiana 
Filé de frango empanado, rodeado por purê
de batatas, coberto com molho ao sugo,
presunto e muçarela gratinada ao forno.
Acompanha porção de arroz branco e purê de
batatas.
 Strogonoff de Frango 
Arroz, cubos de frango temperados com
creme de leite, palmito, champignon e milho.
Acompanha porção de batata palha caseira.

R$79,90

R$79,90

Filé de Frango com Fritas 
Arroz branco, frango em cubos grelhado e
acebolado, acompanhado de porção de
batatas fritas.

R$79,90

Frango à Moda 
Arroz branco, frango em cubos grelhado e
acebolado, acompanhado de porção de
legumes na manteiga.

R$79,90

Carnes Brancas

Pizza Grande 
(6 fatias - Qualquer sabor)

Pizza Gigante 
(8 fatias - Qualquer sabor)

Filet Mignon à Parmegiana
Filé Mignon empanado, rodeado
por purê de batatas, coberto com
molho ao sugo, presunto e
muçarela gratinada ao forno.
Acompanha porção de arroz
branco e purê de batatas.

De R$145,90 
Por: R$119,90

De: R$84,90 
Por: R$69,90

De:  R$69,90
Por: R$59,90



Pratos para até 2 pessoas

1/2 Filet Mignon à Parmegiana - 2
pessoas
Filet mignon empanado, rodeado por purê de batatas,
coberto com molho ao sugo, presunto e muçarela gratinada
ao forno. Acompanha porção de arroz branco.

1/2 Strogonoff de Filet Mignon - 2
pessoas   
Arroz, cubos de filet mignon temperados com creme de leite,
palmito, champignon e milho. Acompanha porção de batata
palha caseira.

R$83,90

R$75,90

1/2 Contra Filé com Fritas - 2 
pessoas 
Arroz branco, contra-filé em cubos grelhado com cebola e
pimentão, acompanhado de porção de batatas fritas.

R$75,90

1/2 Contra Filé à Moda - 2
pessoas 
Arroz branco, contra-filé em cubos grelhado com cebola e 
 pimentão, acompanhado de porção de legumes na manteiga.

R$75,90

Carnes Vermelhas

1/2 Contra Filé com Tropeiro - 2
pessoas 
Arroz branco, contra-filé em cubos grelhado com cebola e
pimentão, acompanhado de porção de feijão tropeiro.

R$75,90

1/2 Lasanha de Presunto
Individual  

1/2 Feijoada - 2
pessoas

Lasanha de presunto feita na casa
coberta com molho à bolonhesa.

Arroz, feijoada completa e couve refogada.
*disponível apenas às sextas e sábados no almoço.

R$31,90

R$49,90

Diversos

*apenas para Delivery e retirada! 



1/2 Filé de Frango à Parmegiana - 2
pessoas
Filé de frango empanado, rodeado por purê
de batatas, coberto com molho ao sugo,
presunto e muçarela gratinada ao forno.
Acompanha arroz branco.

1/2 Strogonoff de Frango - 2
pessoas   
Arroz, cubos de frango temperados com
creme de leite, palmito, champignon e milho.
Acompanha batata palha caseira.

R$64,90

R$56,90

1/2 Filé de Frango com Fritas - 2 
pessoas 
Arroz branco, frango em cubos grelhado e
acebolado, acompanhado de batatas fritas.

R$56,90

1/2 Frango à Moda - 2 pessoas 
Arroz branco, frango em cubos grelhado e
acebolado, acompanhado de legumes na
manteiga.

R$56,90

Carnes Brancas

1/2 Lombo com Tropeiro - 2
pessoas
Arroz branco, lombo grelhado e acebolado,
acompanhado de feijão tropeiro.

R$58,90

1/2 Lombo com Fritas - 2
pessoas

R$58,90

Arroz branco, lombo grelhado e acebolado,
acompanhado de fritas.

1/2 Lombo à Moda - 2
pessoas
Arroz branco, lombo grelhado e acebolado,
acompanhado de legumes na manteiga.

R$58,90

1/2 Peixe à Dorê - 2 pessoas
Arroz branco, peixe à milanesa, acompanhado
de porção de purê de batatas.

R$77,90

Pratos para até 2 pessoas
*apenas para Delivery e retirada! 



À Moda

Alho Poró

Atum
Bacon
Calabresa
Carne Seca

Champignon
Frango à Bolonhesa
Frango com Catupiry
Frango com Palmito
Lombo Canadense
Marguerita

Milho
Muçarela
Napolitana

 
 

Nossas Pizzas

Salaminho, presunto,
calabresa, pimentão,
milho, cebola e azeitona.

Média Grande Gigante

Alho Poró, cheam cheese
e lombo canadense.

Carne seca, catupiry e 
cebola.

Tomate, rúcula e
manjericão.

Presunto, tomate e azeitona.

52,90

52,90

52,90

52,90
52,90

52,90

46,90
46,90

55,90

53,90

52,90
46,90

46,90

46,90

46,90

67,90

67,90

67,90

67,90

67,90
67,90

67,90

61,90
61,90

61,90

61,90

61,90

61,90

69,90

68,90

81,90

81,90

81,90

73,90
73,90
81,90

81,90
81,90

84,90

82,90

81,90
73,90

73,90

73,90

73,90

4 fatias 6 fatias 8 fatias



Palmito à Bolonhesa
Nino Especial

Pepperoni
Portuguesa

Presunto
Presunto, bacon e milho
Quatro Queijos
Saborosa

Salaminho
Vegetariana

Nossas Pizzas
Média Grande Gigante

Lombo canadense, champignon,
bacon, palmito, tomate, milho e
azeitona.

Presunto, calabresa, ovo
pimentão, milho, cebola,
azeitona e tomate.

Bacalhau desfiado, pimentão,
tomate, azeitona e cebola.

Champignon, palmito, milho,
tomate, pimentão, cebola e
azeitona.

Pizzas Doces
Banana com Canela

Chocolate

Primavera

Muçarela, banana, canela e
açucar.

Muçarela e chocolate.

Molho ao sugo, muçarela,
abacaxi, pêssego e cereja,

Acréscimos

52,90

52,90

52,90

52,90

46,90

46,90

55,90

55,90

55,90

52,90

46,90

46,90

Borda de Catupiry
Catupiry
Morango 
Palmito

(consulte disponibilidade)

9,90 10,90 11,90
10,90 11,90 12,90

5,00 7,00 9,00
13,90 14,90 15,90

67,90

67,90

67,90

67,90

67,90

61,90
61,90

61,90

61,90

53,90 68,90

69,90

69,90

69,90

82,90

84,90

81,90

81,90

81,90

81,90

73,90
73,90

84,90

84,90

73,90

73,90

81,90



Nossas Massas - 2 pessoas

77,90

51,90

44,90
51,90

47,90

51,90

51,90

Calzone

Canelone de Frango - 3 unid.
Canelone de Presunto - 3 unid.
Espaguete Alho e Óleo
Espaguete à Bolonhesa
Espaguete ao Forno

Espaguete Carbonara à Moda Nino

Fettucine

Lasanha de Presunto

Lasanha de Frango

Nhoque à Bolonhesa
Talharim à Parisiense

Acréscimo de Catupiry

51,90

39,90

51,90

49,90

49,90

Os mesmos sabores das pizzas

Massa de grano duro, molho ao sugo e
muçarela gratinada no forno.

Massa de grano duro puxada no azeite,
bacon, ervilha presunto e ovos mexidos.

Massa de grano duro, molho branco,
peito de frango desfiado, ervilha e
mucarela gratinada no forno.

Lasanha de massa artesanal intercalada
com presunto, muçarela e molho à
bolonhesa.

Lasanha de massa artesanal intercalada
com peito de frango desfiado, muçarela
e molho à bolonhesa.

Massa de grano duro, molho branco,
presunto, ervilha e mucarela gratinada
no forno.

10,90



Nossos Churrascos - 3-4 pessoas

Picanha Simples - 800gr

Alcatra grelhada na chapa com cebola e
pimentão. Acompanha arroz branco,
feijão tropeiro e fritas.

Alcatra grelhada na chapa com cebola e
pimentão. Acompanha vinagrete e
farofa de ovos.

02 pedaços de alcatra, 01 de lombo, 01 de
linguiça servidos na chapa com cebola e
pimentão. Acompanha arroz branco,
vinagrete e farofa de ovos. 

02 pedaços de alcatra, 01 de lombo, 01 de
linguiça servidos na chapa com cebola
e pimentão. Acompanha vinagrete e
farofa de ovos. 

Lombo grelhado na chapa com cebola e
pimentão. Acompanha arroz branco,
vinagrete e farofa de ovos. 

Picanha grelhada na chapa com cebola e
pimentão. Acompanha arroz branco,
fritas, vinagrete e farofa de ovos. 

189,90

183,90

147,90

147,90

135,90

219,90

Picanha grelhada na chapa com cebola e
pimentão. Acompanha  vinagrete e farofa
de ovos. 

204,90

Diversos
Feijoada - (3 pessoas)

Mexidão à Nino - (2 pessoas)

Omelete - (2 pessoas)

Feijoada completa, arroz branco, couve,
laranja e molho picante

Arroz, feijão, bacon, couve e ovos mexidos.
Servido com linguiça artesanal e 2 ovos fritos.

Recheado com muçarela, presunto, cebola
e pimentão.

89,90

49,90

29,90

Picanha à Moda- 800gr

Lombo na Chapa - 600g

Churrasco Simples - 800g

Churrasco à Moda- 800g

Alcatra Simples - 800gr

Alcatra à Moda- 800gr



Carnes Vermelhas - 3-4 pessoas

Filet mignon grelhado, acompanhado de
arroz branco, feijão tropeiro e couve.   

Filet com Tropeiro

Filet Tornedor

Filet Surprise

Filet mignon grelhado, servido com molho
madeira e champignon. Acompanha
arroz branco e purê de batatas.    

Filet mignon a milanesa recheado com
catupiry, presunto e muçarela.
Acompanha arroz à grega e batata palha
caseira com presunto e ervilha na manteiga.    

Filet mignon grelhado, cortado no formato
de medalhão, servido com tiras de bacon,
molho madeira e champignon. Acompanha
arroz piamontese e purê de batatas.
   

Cubos de Filet mignon, temperados com
creme de leite, champignon, palmito
e milho. Acompanha arroz branco e batata
palha produzida na casa.    

Filet mignon, bacon, tomate e pimentão.
Acompanha arroz à grega e fritas.    

Filet à Cubana

                    
Filet à Francesa

Filet com Fritas

Filet mignon a milanesa, acompanhado de
arroz à grega e abacaxi, banana e maça
empanados e fritos.      

Filet mignon na cama de palmito, acompanhado
de arroz branco e batata palha caseira com
ervilha e presunto.           

Filet mignon grelhado, acompanhado de
arroz branco e fritas.
Filet à Milanesa
                    Filet Simples

Filet à Moda

Filet à Parmegiana

Filet mignon empanado.

Filet mignon grelhado.

Filet mignon grelhado, acompanhado de
arroz branco e legumes na manteiga. 

Filet mignon a milanesa, com molho ao sugo,
purê de batatas, presunto e muçarela gratinada
no forno.
Acompanha arroz branco e purê de batatas.

145,90

158,90

158,90

158,90

116,90

158,90

158,90

145,90

134,90

88,90

83,90

145,90

145,90

Medalhão à Piamontese

Strogonoff de Filet Mignon

Brouchet de Filet



Carnes Brancas - 3-4 pessoas
Frango à Francesa

Frango com Fritas

Frango à Cubana

Frango à Grega                

Frango à Milanesa

Frango à Moda

Frango à Parmegiana

Frango Simples

Frango Surprise

Lombo com Fritas

Lombo à Mineira      

Peito de frango grelhado, palmito,
acompanhado de arroz branco e batata
palha caseira com presunto e ervilha na
manteiga.

Peito de frango grelhado, acompanhado de
arroz branco e fritas.

Peito de frango a milanesa, acompanhado de
arroz à grega e abacaxi, banana e maça
empanados e fritos.  

Peito de frango grelhado, acompanhado de
arroz à grega. 

Peito de frango empanado e frito. 

Peito de frango grelhado, acompanhado de
arroz branco e legumes na manteiga. 

Peito de frango a milanesa, com molho ao
sugo, purê de batatas, presunto e 
Muçarela gratinada no forno. Acompanha
arroz branco.  

Peito de frango grelhado. 

Peito de frango a milanesa, com molho ao sugo,
purê de batatas, presunto e muçarela gratinada no
forno. Acompanha arroz branco.  

96,90

Lombo grelhado, acompanhado de arroz
branco e fritas.   

Lombo grelhado, acompanhado de arroz
branco, couve refogada e tutu
com molho de tomate e ovos cozidos.  

Lombo grelhado, acompanhado de arroz
branco, feijão tropeiro e couve refogada.  

Strogonoff com champignon, palmito
e milho. Acompanha arroz branco e batata
palha produzida na casa.  

Lombo grelhado, acompanhado de arroz
branco e legumes na manteiga. 

Lombo com Tropeiro

Strogonoff de Frango
      

Lombo à Moda

96,90

96,90

94,90

51,90

96,90

98,90

46,90

99,90

96,90

98,90

96,90

98,90

96,90



Peixes- 3-4 pessoas
Bacalhoada

Peixe à Baiana

Peixe à Dorê

Peixe à Moda

Peixe à Parmegiana

Peixe Simples

Salmão

Bacalhau em postas, cozido com batatas,
cebola, pimentão e azeitonas pretas.
Acompanha arroz branco.  

Nossas Saladas

Peixe em postas ao molho de tomate, cebola,
pimentão. Acompanha
pirão e arroz branco.
  

Peixe empanado e frito, acompanhado de
arroz branco e purê de batatas. 
  

Peixe grelhado, acompanhado de arroz branco
e legumes na manteiga.    
  

Peixe a milanesa, com molho ao sugo, purê de
batatas, presunto e muçarela
gratinada no forno. Acompanha arroz branco.  
  

Peixe grelhado.
  

Salmão grelhado, acompanhado de arroz branco,
purê de batatas e molho de alcaparras à parte.
    
  

Brócolis, couve-flor, chuchu, cenoura vagem,
batata e palmito passados na manteiga.

    
  Batata, ervilha, cenoura e maionese. 
    
  
Batata, atum e maionese. 
    
  Batata, frango e maionese. 
    
  
Tomate, cebola e pimentão.   
    
  Brócolis, couve-flor, chuchu, cenoura vagem,
batata e palmito, milho, ervilha, ovos cozidos,
presunto, cebola, pimentão e maionese.
    
  
Peito de frango, presunto, batata palha
ervilha, passas e creme de maionese.  
    
  

144,90

133,90

130,90

130,90

130,90

144,90

74,90

33,90

29,90

33,90

33,90

21,90

39,90

30,90

31,90

Legumes na Manteiga

Maionese simples

Maionese de Atum

Maionese de Frango

Salada Simples

Salada à Moda

Salpicão

Salada de Palmito com Tomate



Nossas Porções
Azeitona
Bolinho de Bacalhau

Calabresa
Carne de Sol (com Fritas ou
Mandioca)
Chapa Mista

Filet à Palito
Filet com Fritas à Palito
Frango com Bacon
Frango com Catupiry
Frango com Fritas à Palito
Frango com Molho Tártaro

Frango à Passarinho

Frios
Fritas
Fritas com Bacon e Muçarela
Linguiça

Linguiça com Fritas à Palito

20 unidades de um delicioso bolinho 
produzido na casa.

Salaminho, lombo canadense, muçarela, palmito, 
champignon e azeitona.

Linguiça suína defumada artesanal.

Iscas de frango, linguiça artesanal, 
lombo e fritas.

28,90

40,90

29,90
46,90

73,90

64,90
75,90

48,90

59,90
53,90

52,90

45,90

28,90

33,90

42,90

Iscas de frango à milanesa com molho
tártaro

47,90

53,90



Lombo à Palito
Lombo com Fritas à Palito
Mandioca
Pachá

Palmito
Peixe com Molho Tártaro

Provolone
Salaminho
Torresmo

Cubos de provolone empanados e fritos

Iscas de peixe à milanesa servidas com
molho tártaro

Acompanhamentos
Arroz Branco
Arroz à Grega

Arroz com Alho
Arroz com Brócolis
Arroz à Piamontese

Farofa de Ovos
Feijão
Feijão Tropeiro
Molho à Bolonhesa
Molho Tártaro

Ovo (unidade)
Panachê

Purê de Batatas
Tutu à Mineira

Vinagrete

Arroz temperado com creme de leite,
colorau e champignon.

Arroz, vagem , milho, presunto, cenoura 
e passas.

Creme de maionese temperado com 
ervas e legumes.

Presunto, ervilha e batata palha caseira
na manteiga.

Tutu, molho de tomate e ovos cozidos.

42,90

58,90
28,90
48,90

41,90
57,90

48,90

48,90

17,90

21,90

21,90
21,90
23,90

19,90
19,90
31,90
21,90
16,90

2,90

31,90

25,90

31,90

15,90

29,90


