Segunda a Sexta
17h30 - 0h
Sábado
12h - 0h
Domingo
12h - 17h

RESERVAS
31 3292 6221
LOURDES
Rua Rio de Janeiro,
2076 - Lourdes/BH

PETISCOS

P R AT O S

Tradicionais Pastéis

Porção de pasteis mista de carne e queijo.

Bolinho de arroz com queijo canastra

Bolinho de arroz recheado com queijo canastra
e servido com geleia de pimenta.

Croqueta de linguiça acebolada

Salada Albanos

Seleção de folhas,tomatinhos, brocolis grelhados,
rabanete, pimentão amarelo grelhado, cebola roxa
grelhada, servido com azeite de ervas e molho romesco.

Tilapia grelhada com legumes

Tilapia grelhada, molho romesco e legumes
chamuscados.

Croquetes feitos com lingüiça caseira e
servido com cebola caramelizada.

Bolinho de Canjiquinha com Costelinha

Tilapia do Adori

Bolinho feito de canjiquinha e recheado com
costelinha e servido com melado de cana.

Filé de tilapia grelhada e gratinada com
requeijão e parmesão.

Pastel de angu de carne de sol

Parmegiana de Frango à Sabara

Pastel de angu recheado de carne de sol
e servido com picles de cebola roxa.

Filé de peito de frango empanado, gratinado
e acompanhado de molho de jabuticaba.

ENTRADAS

Tornedor de Costelinha

Costelinha desfiada, e enformada,
servida com canjica branca ao limão,
farinha de alho e molho de melado
de rapadura.

Queijo quente com
torrada de pastel

Chapa de queijo canastra quente com
massa de pastel crocante, molho de
jabuticaba e geleia de pimenta.

Ceviche de tilapia

Cubos de tilapia marinados no sumo de limão,
cebola, coentro e pimenta servido com torrada.

Tilapia crocante

Filé a cavalo

Filé mignom grelhado servido com molho cremoso
de chimichurri, ovo com a gema mole, batatas
rústicas, picles de cebola roxa e arroz a provençal.

Tiras de Filé de tilapia empanadas com farinha
panco e servidas com batatas rústicas,
molho cremoso de chimichurri e guacamole.

Picanha Grelhada

Picanha grelhada com vinagrete de
legumes grelhados e farofa de ovos.

Crostine de cogumelos

Baguete italiana em fatias tostadas,
com cogumelos salteados e parmesão.

Sereno à Parmegiana

Crostine de três tomates

Carne de sereno empanada, gratinada
com molho e tomate, muçarela e parmesão.

Baguete italiana em fatias tostadas, com
tomate Sweet Grape amarelo e vermelho,
tomate andrea e parmesão.

Frango empanado no flocos de milho

Isca de Filé de peito de frango empanadas
no flocos de milho, servidas com batatas rusticas,
guacamole e molho cremoso de chimichurri.

Nossa empadinha (Individual)

Frango caipira desfiado, farrofa crocante,
muçarela artesanal e disco crocante de
massa folhada, servidos em uma xicara.

Nossa empadinha (Porção)

Frango caipira desfiado, farrofa crocante,
muçarela artesanal e disco crocante de massa
folhada, servidos em uma xicara.

Carpaccio de carne de sereno

Carpaccio feito com carne serenada, mostarda,
alcaparras e queijo minas curado, servido com
cesta de pães.

PA R A A C O M PA N H A R
Arroz Branco,
Arroz Provençal
Farofa de ovos e bacon

PA R A A D O Ç A R
Adoro Bolo de Chocolate
Brownie de chocolate meio amargo, castanha baru,
doce de leite e sorvete.

Canudinhos como você nunca viu

Degustação de queijo Minas
com favo de mel

Dupla de canudinhos, goiabada,
doce de leite, com chantili de
queijo minas.

Queijos do Serro, Canastra, Salitre, Campos das
Vertente e Araxa, servidos com mel silvestre.

GRELHADOS

Legumes Grelhados
Mini Salada de Folhas
c/ chimichurri

Pé de mais Moleque

Costelinha Defumada

Costelinha suina defumada, grelhada e
servida com mandioca na manteiga de garrafa
e vinagrete de manga

Carne de sereno com mandioca

Carne de sereno grelhada, mandioca na
manteiga de garrafa e picles de cebola roxa

File do nosso jeito

Iscas de file ao molho gorgonzola servido
com torrada

Picanha grelhada fatiada

Pés de moleque variados: pé de café, castanha de
baru e chocolate, pé de castanhas brasileiras e
pé de donzela.

Conheça a inspiração
das nossas receitas
Os nossos pratos são inspirados em lugares,
histórias e memórias. Para conhecer um pouco
mais as nossas inspirações, acesse um dos
QR CODES do cardápio.

Picanha grelhada e fatiada servida com
chimichurri e farrofa
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BEBIDAS DOSES

TEQUILAS DOSES

Smirnoff Ice

Tequila Jose Cuervo Blanc

Aperol

Tequila Jose Cuervo Gold

Gin Nacional

Margarita Cuervo Drink

Gin Importado

WHISKY DOSES

Martini

Johnnie Walker Red

Rum Bacardi

Johnnie Walker Black

Smirnoff Red

Jack Daniels

Steinhager Nacional

WHISKY GARRAFA

Steinhager Importado
Vodka Ketel One

Johnnie Walker Red Label

Rum Premium Zacapa

Johnnie Walker Black Label

Ciroc Sabores

Jack Daniels

Bayles On The Rock

NÃO ALCÓLICAS

Ciroc Vodka

Refrigerantes

Saquê Jun Daiti

Água Mineral 300ml

Fundador

Sucos Lata

Bayles

Limonada

Frangelico

Sucos Integral

Lorena Barril

Club Soda/Schewppes

Vale Verde

Red Bull Energy

CAIPS
Caip-Kettel One
Caipicuervo
Caiplorena
Caipciroc
Caipihaeger
Caipirissima
Caipfrutas
CaipVale Verde
Caipsaquê
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