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Pratos Executivos
SERVIDOS DE SEGUNDA À SÁBADO NO HORÁRIO

DO ALMOÇO

Executivo Parmegiana

de Filé 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$26,90

R$29,90

R$19,90 R$29,90

R$15,90 R$26,90

R$45,90

R$16,90 R$26,90

R$26,90
Arroz, feijão,  bacon. couve, ovo e linguiça 

artesanal.

Prato Fit
Arroz integral, frango grelhado e 

legumes cozidos.

R$15,90 R$26,90

Parmegiana de Contra

Filé 

R$19,90 R$29,90

Executivo de Contra 

Filé

R$17,90 R$27,90

Arroz, feijão, contra filé e fritas

-

-

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

R$16,90 R$26,90

Frango com quiabo
Arroz, feijão, frango ensopado com quiabo, angu e

feijão.

*disponível apenas às quintas-feiras.

R$26,90-



Novidades 
e Sugestões

1/2 Filé de Frango à

Parmegiana

1/2 Filet Mignon À

Parmegiana

1/2 Lasanha de Presunto    

Feijoada

1/2 Feijoada

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

Filet mignon empanado, rodeado por purê de

batatas, coberto com molho ao sugo, presunto e

muçarela gratinada ao forno. Acompanha porção de

arroz branco

Lasanha de presunto feita na casa coberta com

molho à bolonhesa.

Omelete

Arroz, feijoada completa, couve refogada e molho

forte picante.

*disponível apenas às sextas e sábados.

Omelete caprichadíssimo, recheado com muçarela,

presunto, cebola e pimentão.

Arroz, feijoada completa e couve refogada..

*disponível apenas às sextas e sábados.

1/2 Strogonoff de Frango

1/2 Strog. Filet Mignon    

Arroz, cubos de filet mignon temperados com creme

de leite, palmito, champignon e milho. Acompanh

porção de batata palha caseira.

Arroz, cubos de filet de frango temperados com

creme de leite, palmito, champignon e milho.

Acompanha porção de batata palha caseira.

R$29,90

R$75,00

R$49,90

R$65,90

R$49,90

R$28,90

R$89,90

R$39,90



Promoções
Imperdíveis!
VÁLIDAS SEGUNDA À QUINTA-FEIRA

Pizza Grande (6 fatias - Qualquer sabor)

Pizza Gigante (8 fatias - Qualquer sabor)

Filet Mignon à Parmegiana

Frango à Parmegiana

Frango com Fritas

Frango à Moda

Strogonoff de Frango

De: R$94,90 por R$79,90:

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.

Filé de frango grelhado, acompanhado porção de arroz branco e batata frita.

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

*Servem 3 pessoas

Cubos de filet de frango temperados com creme de leite, palmito, champignon e milho.

Acompanha porção de batata palha caseira e arroz branco.

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$143,90
Por: R$113,90

De: R$75,90 
Por: R$63,90

De: R$61,90 
Por: R$53,90

Na compra de 2 pizzas, GRÁTIS o refrigerante!!




















