
PIZZ ARIA E COZINHA ITALIANA DE ALTA QUALIDADE,
MUITO SABOR E UMA PITADA DE TRADIÇÃO, DESDE 1995  

C A R D Á P I O



SALGADAS

GRANDE BROTÃO BROTINHO   •      •     

GRANDE BROTÃO BROTINHO   •      •     

01. ABOBRINHA   R$ 67,00 • 59,00 • 52,00
Sobre molho de tomates frescos, muçarela especial e �nas fatias de abobrinha italiana gratinadas com parmesão

02. ALCACHOFRA   R$ 73,00 • 65,00 • 58,00
Sobre molho elaborado com tomates frescos, uma densa cobertura de coração de alcachofras italianas 
temperadas com alho e salsa e muçarela especial

03. ALHO   R$ 67,00 • 59,00 • 52,00
Sobre molho de tomates frescos, alho laminado, uma �na camada de muçarela e ao �nal alho frito crocante

04. ALICHE   R$ 70,00 • 62,00 • 55,00
Sobre uma camada de molho de tomates frescos, �lés de anchovas importadas ao azeite de oliva cobertos 
com parmesão ralado

05. AMALFITANA®   R$ 74,00 • 66,00 • 59,00
Molho de tomate, muçarela cremosa, fatias de calabresa, coração de alcachofras italianas e salsa fresca

06. ATUM   R$ 70,00 • 62,00 • 55,00
Sobre molho de tomates frescos, camadas de atum sólido importado, coberto com cebolas e parmesão ralado

07. ATUM ESPECIAL  R$ 73,00 • 65,00 • 58,00
Sobre molho de tomates frescos, camadas de atum sólido importado, cebolas, muçarela especial e parmesão 
ralado

08. BACALÁ   R$ 91,00 • 83,00 • 76,00
Sobre molho de tomates frescos, lascas de bacalhau, cebola, salsa, azeitonas azapa regadas em azeite português

09. BACON   R$ 69,00 • 61,00 • 54,00
Muçarela especial, tomates fatiados e bacon defumado em cubos

10. BAIANA   R$ 69,00 • 61,00 • 54,00
Calabresa moída apimentada sem gordura, cebolas, ovos, muçarela especial e bacon defumado aos cubos

11. BAURU   R$ 68,00 • 60,00 • 53,00
Presunto cozido picado, fatias de tomate, levemente salpicada com orégano e muçarela especial

12. BRÓCOLIS   R$ 69,00 • 61,00 • 54,00
Brócolis fresco temperado com alho e azeite português, coberto com queijo gorgonzola

13. CAIPIRA   R$ 68,00 • 60,00 • 53,00
Filé de peito de frango des�ado, milho verde cozido no vapor e muçarela especial

14. CALABRESA   R$ 66,00 • 58,00 • 51,00
Finas fatias de calabresa curada, rodelas de cebola sobre o molho de tomates frescos

15. CALABRESA ESPECIAL  R$ 69,00 • 61,00 • 54,00
Finas fatias de calabresa curada, rodelas de cebola com cobertura de muçarela especial

16. CALABRIA®   R$ 72,00 • 64,00 • 57,00
Molho de tomate, muçarela de búfala, tomate picado, fatias de calabresa, �nalizada com folhas frescas de 
rúcula

17. CAMARÃO   R$ 103,00 • 95,00 • 88,00
Sobre molho de tomates frescos, camarões temperados e refogados em azeite de oliva, cobertos com Catupiry

19. CANASTRA®                                                                                                                                R$ 72,00 • 64,00 • 57,00
Folhas de manjericão, queijo da canastra curado, densa camada de molho de tomate, alho laminado, �nalizada 
com salsa fresca 

20. CAPONATA®   R$ 68,00 • 60,00 • 53,00
Sobre molho de tomates frescos, alho laminado, �na camada de muçarela especial e uma deliciosa combinação 
de berinjela, abobrinha, alho poró, parmesão e manjericão

21. CARCAMANO®  R$ 68,00 • 60,00 • 53,00
Sobre molho de tomates frescos, fatias de linguiça calabresa, cebola, pimenta dedo de moça e sementes de 
erva doce e salsa

22. CASTELÕES   R$ 69,00 • 61,00 • 54,00
Sobre molho de tomates frescos, muçarela especial, alho poró, folhas de manjericão e �nas fatias de calabresa

23. CHAMPIGNON  R$ 68,00 • 60,00 • 53,00
Sobre molho de tomates frescos, camadas de muçarela especial e champignons laminados

24. CHICK   R$ 67,00 • 59,00 • 52,00
Muçarela especial coberta com fatias de calabresa curada, parmesão aos �os e orégano

25. CINCO QUEIJOS  R$ 73,00 • 65,00 • 58,00
Sobre uma camada de molho de tomates frescos, muçarela especial, Catupiry, provolone, gorgonzola e 
parmesão ralado

26. CRISTAL®   R$ 72,00 • 64,00 • 57,00
Finas fatias de palmito sobre molho especial com cobertura de Catupiry

27. DI MÔNACO®   R$ 73,00 • 65,00 • 58,00
Fatias de palmito, azeitonas verdes fatiadas sem caroço, muçarela especial, tomate seco e levemente salpicada 
com ervas de provence

28. DI ROMA   R$ 70,00 • 62,00 • 55,00
Sobre molho de tomates frescos, muçarela especial com fatias de tomates, �os de parmesão  e �lés de aliche 
italiano

29. EL DIABLO®   R$ 69,00 • 61,00 • 54,00
Calabresa moída curada sem gordura, com picante molho de pimenta, rodelas de cebola cobertas com
muçarela especial

30. ESCAROLA   R$ 67,00 • 59,00 • 52,00
Escarola fresca refogada e temperada em azeite português e alho, coberta com muçarela especial

32. ESTROGONOFE DE MIGNON  R$ 82,00 • 74,00 • 67,00
Tradicional estrogonofe de �lé mignon, preparado com creme de leite fresco e lâminas de champignon, com 
cobertura de Catupiry

33. FIORELLA®   R$ 69,00 • 61,00 • 54,00
Cream cheese Catupiry sobre molho de tomates frescos, abobrinha �namente fatiada, alho laminado, ao �nal 
molho elaborado com ervas frescas, aceto balsâmico, azeite de oliva e salsa

34. FRANGO   R$ 68,00 • 60,00 • 53,00
Filé de peito de frango des�ado com cobertura de Catupiry

35. GENOVESE® R$ 72,00 • 64,00 • 57,00
Muçarela de búfala, fatias de tomates frescos, pesto de manjericão e pignolis levemente tostados

36. GRATINADA   R$ 70,00 • 62,00 • 55,00
Sobre molho de tomates frescos, Catupiry, provolone e parmesão ralado

37. HOLANDESA®   R$ 70,00 • 62,00 • 55,00
Muçarela especial, folhas frescas de majericão, tomate seco salpicado com sementes de gergelim preto

38. ITALIANA®   R$ 69,00 • 61,00 • 54,00
Escarola refogada em azeite português, calabresa moída picante sem gordura, folhas de manjericão, gratinada 
com parmesão ralado

39. LIBANESA®                                                                            R$ 69,00 • 61,00 • 54,00
Carne moída sem gordura, refogada ao azeite, coberta com muçarela especial, folhas frescas de hortelã e gotas 
de limão

40. LIGHT ESPECIAL®   R$ 70,00 • 62,00 • 55,00
Fatias de palmito, brócolis frescos temperados em azeite português, tomate seco e levemente gratinada com 
parmesão ralado

PIZZAS



DOCES
73. BANANA   R$ 68,00 • 60,00 • 53,00
Massa sem molho, mel, muçarela especial coberta com banana, canela em pó e nozes

74. BRIGADEIRO GOURMET R$ 66,00 • 58,00 • 51,00
Massa especial sem molho, brigadeiro gourmet e granulado de chocolate ao leite

75. CHOCOLATE   R$ 69,00 • 61,00 • 54,00
Massa especial sem molho, chocolate ao leite ralado, nozes e cerejas

76. GANACHE   R$ 70,00 • 62,00 • 55,00
Ganache de chocolate meio amargo com fatias de morangos frescos

77. KIT KAT   R$ 70,00 • 62,00 • 55,00
Massa sem molho, pasta de Kit Kat, fatias de morangos, �nalizada com pedaços de chocolate Kit Kat

GRANDE BROTÃO BROTINHO   •      •   

41. LOMBINHO COM CATUPIRY  R$ 69,00 • 61,00 • 54,00
Finas fatias de lombinho canadense defumado, sobre molho de tomates frescos, rodelas de cebola cobertas 
com Catupiry

42. MAMMA®   R$ 67,00 • 59,00 • 52,00
Calabresa curada fatiada, sobre molho de tomates frescos, coberta com cebola, champignons laminados e 
salsa fresca

43. MARGHERITA   R$ 68,00 • 60,00 • 53,00
Muçarela especial, fatias de tomate, �os de parmesão e manjericão fresco

44. MARGHERITA ESPECIALE®  R$ 73,00 • 65,00 • 58,00
Uma densa camada de molho de tomates frescos, deliciosa muçarela de búfala artesanal e manjericão fresco 
(só poderá ser feita por inteiro) 
*NÃO PODE SER FEITA PARA VIAGEM

45. MEDITERRÂNEA® R$ 73,00 • 65,00 • 58,00
Sobre molho de tomates, queijo Brie francês, crispy de presunto Parma italiano e azeitonas verdes espanholas

46. MIGNON AO CATUPIRY   R$ 82,00 • 74,00 • 67,00
Cubos de �lé mignon especial temperado, rodelas de cebola e coberto com Catupiry

47. MILHO VERDE   R$ 68,00 • 60,00 • 53,00
Catupiry, milho verde cozido no vapor e �na camada de parmesão ralado

48. MINEIRA   R$ 68,00 • 60,00 • 53,00
Finas fatias de calabresa curada, coberta com requeijão Catupiry levemente gratinado

49. MUÇARELA   R$ 66,00 • 58,00 • 51,00
Sobre molho de tomates frescos, coberta de muçarela especial

50. MUÇARELA DE BÚFALA  R$ 71,00 • 63,00 • 56,00
Sobre molho de tomates frescos, muçarela de leite de búfala artesanal com tomate seco

51. NAPOLITANA   R$ 67,00 • 59,00 • 52,00
Muçarela especial, com tomates fatiados e �os de parmesão

52. NONNO TONY CAMPEÃ®  R$ 71,00 • 63,00 • 56,00
Sobre molho de tomates frescos, alho laminado, escarola fresca refogada e temperada em azeite 
português, fatias de palmito, cobertas de muçarela e �os de parmesão. Ao �nal leve toque de ervas de Provence, 
folhas de manjericão frescos, tomate seco da casa e pignolis torrados enriquecem o sabor

53. OLIVA®  R$ 71,00 • 63,00 • 56,00
Molho de tomate, muçarela de búfala, pasta de azeitonas azapa e folhas frescas de manjericão

54. ORIGINAL®   R$ 70,00 • 62,00 • 55,00
Sobre molho de tomates frecos, lâminas de alho fresco, �na camada de atum sólido importado, tomates 
fatiados, manjericão e �os de parmesão

55. PALESTRINA®                                                                                                                  R$ 72,00 • 64,00 • 57,00
Molho de tomate, muçarela, tomate fresco picado, com crispy de presunto Parma e pesto de manjericão

56. PALMITO   R$ 72,00 • 64,00 • 57,00
Fatias de palmito sobre molho de tomates frescos com cobertura de muçarela especial

57. PARMA   R$ 73,00 • 65,00 • 58,00
Sobre molho de tomates frescos, �na camada de muçarela de búfala artesanal, folhas frescas de rúcula e tenras 
fatias de presunto Parma

58. PARMEGGIANA®   R$ 69,00 • 61,00 • 54,00
Sobre molho de tomates frescos, fatias de berinjela preparadas à milanesa assada, alho frito salpicado, coberta 
com �na camada de muçarela e �os de parmesão

59. PEPPERONI R$ 71,00 • 63,00 • 56,00
Sobre molho de tomates frescos, muçarela especial, fatias de pepperoni, alho poró e �os de parmesão

60. PESCARA® R$ 70,00 • 62,00 • 55,00
Molho de tomate, atum sólido, cream cheese Catupiry, alho poró e alcaparras

62. PORTUGUESA ESPECIAL  R$ 69,00 • 61,00 • 54,00
Sobre molho de tomates frescos, presunto cozido picado, lâminas de palmito, cebola, ovos, milho verde, ervilhas 
frescas e muçarela

63. PUTANESCA®   R$ 70,00 • 62,00 • 55,00
Molho de tomates frescos, alcaparras, atum sólido, anchovas importadas, fatias de tomates, folhas de manjericão 
e �os de parmesão

64. QUATRO QUEIJOS   R$ 72,00 • 64,00 • 57,00
Sobre molho de tomates frescos, muçarela especial, Catupiry, provolone e parmesão ralado

65. ROMANESCA®   R$ 70,00 • 62,00 • 55,00
Sobre molho de tomates frescos, presunto cozido picado, Catupiry coberto com champignons laminados e 
cubos de bacon defumado

66. RÚCULA   R$ 73,00 • 65,00 • 58,00
Sobre uma camada de molho de tomates frescos, muçarela de leite de búfala artesanal e folhas frescas 
de rúcula, coberta com tomate seco

67. RÚSTICA®   R$ 73,00 • 65,00 • 59,00
Sobre uma camada de molho de tomates frescos, carne seca especial des�ada, temperada em azeite de oliva 
português, aromatizada com ervas e fatias de cebola com cobertura de Catupiry

68. SAVENA®                                                                                                                                        R$ 70,00 • 62,00 • 55,00
Molho de tomate, muçarela, fatias de lombo canadense, gratinada com parmesão e �nalizada com folhas 
de manjericão

69. SICILIANA®   R$ 69,00 • 61,00 • 54,00
Sobre molho de tomates frescos, muçarela especial, champignons laminados e cubos de bacon defumado

70. SHITAKE®   R$ 72,00 • 64,00 • 57,00
Sobre molho de tomates, muçarela, alho poró, fatias de shitake orgânico preparado na manteiga, azeite e alho, 
�nalizada com salsa fresca

71. SUÍÇA®   R$ 72,00 • 64,00 • 57,00
Sobre molho de tomates frescos, tenras lâminas de palmito, �nos cubos de queijo gorgonzola

72. TROPICAL®   R$ 70,00 • 62,00 • 55,00
Sobre molho de tomates frescos, presunto cozido picado, ervilhas frescas, lâminas de palmito com cobertura 
de Catupiry

78. VULCANELLO®   R$ 71,00 • 63,00 • 56,00
Sobre molho de tomates frescos, muçarela, crispies de calabresa moída levemente apimentada, alho poró, 
tomate fresco picado e salsa

GRANDE BROTÃO BROTINHO   •      •     GRANDE BROTÃO BROTINHO   •      •     



300. AZEITONAS AZAPA  R$ 42,00
301. PARMESÃO EM LASCAS R$ 48,00
302. FRITAS CROCANTES  R$ 35,00
304. CORNECIONES                                      R$ 37,00
Alecrim, Cornuto, Formaggio e Aglio

305. CALABRESA NA LENHA                     R$ 56,00
Calabresa fatiada e assada em forno à lenha com 
cebola, salsa, �nalizada com pimenta dedo de moça 
e erva doce

ENTRADAS

306. ITALIANA           R$ 46,00
Mix de folhas verdes, tomate seco, cubos de bacon 
defumado e lascas de parmesão

307. PARIS                                      R$ 46,00
Mix de folhas verdes, palmito e coração de alcachofra

308. CAPRI                        R$ 46,00
Folhas frescas de rúcula, burrata de muçarela de 
búfala, tomate seco e pesto de manjericão

309. PARMA                                      R$ 46,00
Folhas frescas de rúcula, fatias de presunto Parma 
italiano, cubos de queijo gorgonzola e tomates

310. DIJON                         R$ 46,00
Mix de folhas verdes envolvidas em molho de 
mostarda de dijon, balsâmico e mel, fatias de queijo 
Brie e nozes levemente tostadas

SALADAS

311. MUÇARELA DE BÚFALA          R$ 52,00
Preparado com arroz italiano, com tomate seco
e manjericão

312. DOM MAR                         R$ 55,00
Preparado com arroz italiano, com camarões 
grelhados em azeite, alho e ervas frescas, molho de 
tomate e parmesão

313. ALCACHOFRA E PORÓ          R$ 52,00
Preparado com arroz italiano, com coração de 
alcachofras italianas, alho poró e parmesão

314. PARMA E BRIE                         R$ 54,00
Preparado com arroz italiano, com presunto Parma 
italiano e queijo Brie francês

720. MAGGIORE                         R$ 55,00
Preparado com arroz italiano, cubos de �lé mignon, 
fatias de shitake preparado na manteiga, azeite e 
alho, �nalizado com parmesão e salsa

721. TORINO             R$ 52,00
Preparado com arroz italiano, lâminas de palmito, 
tomate picado, queijo da canastra, �nalizado com 
crispies de bacon e salsa

RISOTOS (INDIVIDUAIS)

316. FILÉ À PARMEGGIANA (2 PESSOAS)        R$ 115,00
Filé mignon empanado, coberto por molho de 
tomates e queijo muçarela. Gratinado com 
parmesão. Acompanha arroz branco e fritas

318. MEDALHÃO AO MOLHO DIJON (IND.)  R$ 66,00
Medalhão de �lé mignon com presunto Parma ao 
molho de mostarda de Dijon.  Acompanhado de risoto 
de alho poró e parmesão

319. BACALHAU À LAGAREIRO (IND.)          R$ 87,00
Lombo de bacalhau con�tado em azeite extra virgem, 
batatas, cebola, brócolis, alho, azeitonas azapa e ovos. 
Acompanha arroz branco

320. ESCALOPE DE FILÉ-MIGNON AO 
GORGONZOLA  (IND.)           R$ 65,00
Filé-Mignon grelhado, ao molho de gorgonzola. 
Acompanhado de risoto de palmito e tomate

321. SALMÃO AO LIMONE  (IND.)        R$ 60,00
Salmão grelhado ao molho de vinho branco, limão 
siciliano e sálvia, acompanhado de risoto de coração 
de alcachofra , tomate e parmesão 

722. PAILLARD CARBONE           R$ 60,00
Paillard de �lé mignon, acompanhado de linguine 
ao tradicional molho alfredo, preparado com creme 
de leite, manteiga e parmesão, �nalizado com 
crispies de bacon

723. POLPETTONE SPEZIATO          R$ 60,00
Polpetone de �lé mignon assado, recheado com 
muçarela de búfala, acompanhado por espaguete 
ao molho de tomates.

CARNES E PEIXES

323. ESPAGUETE ALLA BOLOGNESE     R$ 45,00

324. LINGUINE DI MARE        R$ 55,00
Massa grano duro, ao molho de tomates com 
grelhados de camarões ao azeite e manjericão

325. LINGUINE À CARBONARA         R$ 48,00
Massa grano duro, com cubos de bacon ao molho 
de creme de leite fresco, parmesão e gema de ovo

326. PAPARDELLE SERCILOTO        R$ 50,00
Massa grano duro, ao molho de tomates frescos e 
manjericão com lascas de parmesão

724. PAPARDELLE TRENTINO         R $ 48,00
Massa grano duro, preparada ao molho branco com 
gorgonzola e brócolis

329. LASANHA ALLA BOLOGNESE        R$ 50,00
Preparada com massa artesanal, molho à bolonhesa
muçarela e gratinada com parmesão ralado
 
330. LASANHA FORMAGGIO                    R$ 52,00
Preparada com massa artesanal, molho branco, 
muçarela cremosa, Catupiry, gorgonzola, gratinada 
com parmesão ralado

MASSAS (INDIVIDUAIS)

R$ 5,50
R$ 5,50
R$ 13,00
R$ 6,50
R$ 6,50
R$ 6,50
R$ 6,50
R$ 6,50
R$ 6,50
R$ 6,50
R$ 6,50
R$ 6,50
R$ 6,50
R$ 6,50
R$ 6,50
R$ 6,50

354. Água Mineral
355. Água Mineral com gás
356. Água Perrier
357. Coca Cola
358. Coca Cola Zero
359. Fanta Laranja
360. Fanta Uva
361. H20 Limão
362. H2O Limoneto 
363. Guaraná
364. Guaraná Zero
365. Sprite
366. Sprite Zero
367 Schweppes Citrus
368. Tônica
369. Tônica Zero

REFRIGERANTES

R$ 7,50
R$ 7,50
R$ 7,50
R$ 8,50
R$ 7,50
R$ 7,50
R$ 9,00

SUCOS
370. Abacaxi
371. Laranja
372. Limão
373. Limonada Suíça
374. Maracujá
375. Morango
376. Zen (Erva cidreira, hortelã e maracujá)

CAIPIRINHAS &
DRINK’S
377. Caipirinha de Pinga
378. Caipirinha de Sagatiba
379. Caipiroska Absolut
380. Caipiroska Smirnoff

381. Saquepirinha
Frutas vermelhas maceradas, açúcar, saquê e gelo

382. Aromática
Uva itália, manjericão, vodka, gelo e açúcar

383. Elis Regina 
Limão taiti, gengibre, capim santo, pimenta rosa 
e cachaça

384. Maria Bonita
Limão taiti, cachaça envelhecida, melado de cana 
e lascas de rapadura do nordeste

385. Picante
Laranja, pimenta dedo de moça, gengibre, vodka, 
gelo e açúcar

386. Tarsila
Morango, maracujá, sementes de cardamomo, 
gengibre e vodka Absolut

WHISKYS
R$ 21,00
R$ 25,00
R$ 24,00
R$ 17,00

340. Chivas Regal
341. Jack Daniel’s
342. Johnnie Walker (Black Label)
343. Johnnie Walker (Red Label)

R$ 14,00
R$ 12,00
R$ 12,00
R$ 17,00
R$ 14,00
R$ 13,00
R$ 10,00
R$ 10,00
R$ 18,00

331. Campari
332. Martini
333. Steinhaeger
334. Tequila José Cuervo
335. Vodka Smirnoff
336. Rum Bacardi
337. Ypióca
338. Domecq
339. Licor 43  

 R$ 23,00
 R$ 14,00
 R$ 15,00
 R$ 16,00
 R$ 16,00
 R$ 8,50
 R$ 8,50
 R$ 8,50
 R$ 8,50
 R$ 8,50

344. Hausen Beer (Sazonal) 600ml
345. Antarctica 600ml
388. Eisenbahn
347. Heineken 600ml
348. Original 600ml
349. Heineken Zero 350ml
350. Budweiser 330ml
351. Heineken 330ml
352. Malzbier 355ml
353. Stella Artois 330ml

• Não aceitamos cheque!
ATENÇÃO

HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO:

18h30 às 23h

APERITIVOS

CERVEJAS

PRATOS BEBIDAS

R$ 17,00
R$ 20,00
R$ 26,00
R$ 21,00

R$ 20,00

R$ 24,00

R$ 24,00

R$ 25,00

R$ 24,00

R$ 28,00


