Um cardápio criado para comemorar
romance, amor, ou simplesmente o
fato de você estar vivo e bem.

Menu
COUVERT - R$ 22,

Pão Brioche, manteiga da casa e pasta do dia.

Entradas
SIRI NA MANGA – R$ 38,

Carne de siri desfiada aromatizada com azeite
de dendê, pimentões, leite de coco e perfume de
coentro servida na manga e gratinada com
parmesão.
COQUILLE DE CAMARÃO – R$ 52,

Camarões levemente salteados com azeite de
oliva aromatizado, páprica defumada, gratinado
com bechamel de nata. Acompanha brioche da
casa.
TARTINE DE CHAMPIGNONS – R$ 28,

Fricassé de cogumelos sobre toast de pão de
fermentação natural.
SALADE DU CHEF – R$ 38,

Salada com queijo brie, figo, maçã flambada e
croûtons.
QUEIJOS COM SOTAQUE – R$ 44,

Seleção de 3 queijos artesanais franceses, frutas
frescas em calda pérola.

Camarões

Peixes

FONDUTA – R$ 92,

ROBALO À L'ANCIENNE – R$ 94,

Camarões salteados servidos com fonduta de

Robalo grelhado em azeite de oliva, musseline

queijos e arroz jasmim.

de abóbora cabotiá, bechamel de nata com
mostarda dijon em grãos com raspas e suco de

MADRÁS – R$ 92,

Camarões salteados ao molho curry e purê de
maçã verde, coco fresco em lascas e arroz
jasmim.

limão siciliano e banana grelhada no fubá.
ROBALO AO CURRY – R$ 89,

Robalo grelhado em azeite de oliva, curry de
maçã verde, arroz jasmim e legumes assados.

COGUMELOS TARTUFO – R$ 96,

Camarões salteados com cogumelos paris
frescos, acompanha arroz negro e velouté de
cogumelos e azeite de trufas negras.

Carnes
ENTRECÔT POIVRE – R$ 86,

Steak de entrecote ao molho poivre,
acompanha gratin dauphinois (gratin de
batatas).
FILET TRUFADO – R$ 96,

Medalhão de filet mignon grelhado em panela
de ferro ao molho de cogumelos e azeite
trufado, acompanha gratin dauphinois e
aspargos grelhados.
MAGRET DE CANARD AUX FRUITS ROUGES – R$ 98,

Peito de pato gralhado em sua própria
gordura, servido mal passado, guarnecido de
aligot de queijo trufado e molho rústico de
frutas silvestres.

Massas
FETTUCCINE TRUFADO – R$ 84,

Massa artesanal feita na casa com farinha
italiana grano duro, cubos de filet mignon
grelhado e cogumelos paris salteados com
redução de nata e azeite de trufas negras.
FETUCCINE COM FRUTOS DO MAR – R$ 108,

Massa artesanal feita na casa com farinha
italiana grano duro, frutos do mar grelhados:
polvo e camarões, molho à base de tomate
italiano concassê.

Vegetarianos/ Veganos
ARROZ NEGRO COM FRUTOS DA TERRA – R$ 78,

Arroz negro cozido em caldo de legumes,
cogumelos paris frescos, legumes grelhados,
pralinê e molho de cogumelos trufado.
SHITAKE E BOBÓ – R$ 76,

Cogumelos shitake grelhados com bobó de
abóbora cabotiá. Acompanha arroz jasmim com
lascas de coco fresco.

Veganos, nos consulte para saber mais opções.

Sobremesas
LA VÉRITABLE CRÈME BRÛLÉE – R$ 38,

TORTINHA DE MAÇÃ – R$ 36,

Creme leve a base de creme de leite fresco

Tortinha de massa sablée, compota de maçãs

aromatizado com favas de baunilha, ovos

e especiarias, servida com sorvete de baunilha

caipiras, com uma crosta de açúcar

feito na casa e caramel salé.

maçaricado.
SORVETE DA CASA – R$ 28,
CLAFOUTIS – R$ 32,

Gratinado de morangos orgânicos e chocolate
branco Callebaut, servido com sorvete de
baunilha feito na casa.
PARFAIT CAFÉ – R$ 30,

Doce cremoso e gelado de café, servido com
molho de chocolate e crocante de amêndoas.

Sorvete produzido artesanalmente na casa
com favas de baunilha. Servido com calda de
chocolate amargo.

Bebidas
VINHOS

Consulte nossa carta.
DRINKS AUTORAIS

Receitas especiais com ingredientes da
estação. Consulte as receitas do dia em nosso
menu sugestões do dia.
SUCOS DA CASA - 500ml - R$ 25,

Elaborados com frutas frescas da estação,
especiarias e ervas da horta orgânica.
Consulte os sabores do dia.
JARRA DE CLERICOT R$ 92,

ÁGUA MINERAL - R$ 5,

REFRIGERANTES - R$ 6,

Guaraná, Coca Cola, Tônica
CERVEJAS LONG NECK - R$ 12,
CERVEJAS ARTESANAIS

Consulte rótulos disponíveis.
VINHO DO PORTO (taça) - R$ 22,
CHÁS ORGÂNICOS R$ 9,
CAFÉ PRENSA FRANCESA - 200ml - R$ 18,
MEIA PRENSA - 100ml - R$ 9,

Bistrô é um restaurante simples e despretensioso onde
a família de proprietários trabalha.
Um lugar onde os ingredientes são descomplicados e
de alta qualidade.
É sobre o amor pela boa “cozinha”, reinventando velhas
receitas tradicionais com um olhar fresco e novo.
Esta é a proposta do Bistrô Pedra da Vigia desde 1994.

Bistrô em 1994

