
CARDÁPIO DIA

PRATOS EXECUTIVOS - Associados AABB - Desconto 10%

*salada caprese (alface,rúcula,tomate cereja , queijo coalho e pesto de mangericão)        38,00

*Salada mista  (alface, tomate,palmito e cebola rocha)                                                                        34,00

* Salada da casa (sem adição de ovos e maionese industrial)                                  20,00

*Medalhão de file com risoto de cogumelos              68,00

*Medalhão com talharim ao molho de queijo                                                                                                                                       65,00

*Espaguete  ao molho de queijo com iscas de file      54,00

*Peito de frango grelhado com legumes salteados         32,00

*Parmegiana (acompanha arroz e fritas)          52,00

*Sopa de capeletti  (acompanha torradinhas,parmesão e cheiro verde)      38,00

*Milanesa  (acompanha batatas rústicas e molho especial)          48,00

*Omelete (presunto e queijo ou margherita)   12,00

*Ala-minuta (gado ou frango, arroz, feijão batata e ovo frito)   34,00

*Ala-minuta - PAGUE E LEVE - Encomenda 54 99133-7816 22,00

LANCHES

*Hambúrguer (acompanha batatas fritas e maionese da casa)       32,00

*Torrada  simples       10,00

*Torrada completa      18,00

*Pastel de carne ou frango       6,00

PORÇÕES

*Batata frita  (acompanha maionese da casa)           14,00

*Batata rústica  (acompanha mionese verde)  12,00

*Polenta frita   com queijo ralado   10,00

PRATOS KIDS

*Espaguete com molho  bolonhesa ou tomate       18,00

*Espaguete ao molho de queijo com iscas     22,00

*Arroz, feijão,iscas,batatas fritas           20,00

Obs:todos os pratos são porções individuais



CARDÁPIO NOITE

REFEIÇÕES - Associados da AABB - Desconto 10%  1 Pessoa  2 Pessoas

Alaminuta de bife na chapa                                34,00 40,00

Bife,arroz,feijão,batata frita,ovo,salada mista e salada de batata     

Alaminuta de bife acebolado                               36,00 42,00

Bife acebolado,arroz,feijão,batata frita,ovo,salada mista e salada de batata

Alaminuta de bife a milanesa                               36,00 42,00

Bife a milanesa,arroz,feijão,batata frita,ovo,salada mista e salada de batata

Alaminuta de  bife a parmegiana                        46,00 54,00

Bife a parmegiana,arroz,feijão,batata frita,ovo,salada mista e salada de batata

Alaminuta de frango  na chapa                           28,00 35,00

Bife de frango,arroz,feijão,batata frita,ovo,salada mista e salada de batata

Alaminuta de frango a milanesa                           32,00 36,00

Bife de frango a milanesa,arroz,feijão,batata  frita,ovo,salada mista e salada de batata          

Alaminuta de peixe a milanesa                           32,00 38,00

File de peixe  a milanesa,arroz,feijão,batata frita,ovo,salada mista e salada de batata

Pasteis Pequeno Grande
                                                                         

Carne                                                                         6,00 8,00

Carne com queijo                                                  8,00 10,00

Frango                                                                       6,00 8,00

Frango com queijo                                                  8,00 10,00

Variados

Omelete  presunto e queijo  ou margherita           12,00

Porção  de batata frita                                              14,00

Porção de batata rústica                                           12,00



CARDÁPIO LANCHES

LANCHES - Associados da AABB - Desconto 10%

Xis Salada                                                            20,00

Pão, maionese, hambúrguer,ovo,alface,tomate,milho,ervilha,presunto e queijo

Xis Frango                                                            22,00

Pão ,maionese,peito de frango,ovo,alface, tomate,milho,ervilha,presunto e queijo

Xis Bacom                                                            26,00

Pão,maionese,hambúrguer,bacom,ovo,alface,tomate,milho,ervilha,presunto e queijo

Xis Calabresa                                                        24,00

Pão,maionese,hambúrguer,calabresa,ovo,alface,tomate,milho,ervilha,presunto e queijo

Xis Coração                                                          26,00

Pão,maionese,coração,ovo,alface,tomate,milho,ervilha,presunto e queijo

Xis Tudo                                                                32,00

Pão,moinese,hambúrguer,coração,bacom,frango,calabresa,ovo,milho,ervilha,alface,tomate,presunto 

e queijo

Misto Quente                                                       10,00

Três fatias de pão,queijo e presunto,alface e tomate

Torrada Completa                                                 18,00

Três fatias de pão,hambúrguer,ovo, presunto,queijo,alface e tomate 

Sanduíche Frio                                                       8,00

Três fatias de pão maionese presunto,queijo,alface e tomate 

Sanduíche de Salame                                                               10,00

Três fatias de pão,maionese,salame,queijo,alface e tomate



CARDÁPIO BEBIDAS 

 
 

 

 

Água mineral sem gás                                                                        

Água mineral com gás                                                                        

H2Oh                                                                                                       

Refrigerante lata                                                                                 

Refrigerante 600 ml                                                                          

Refrigerante 2 litros                                                                            

Suco natural laranja                                                                            

Suco integral uva                                                                                 

Cerveja garrafa 600 ml                                                                      

Campari                                                                                                  

Conhaque Dreher                                                                                  

Bitter Undenberg                                                                                  

Vodka Orloff                                                                                          

Whisky Natu Nobilis                                                                               

Limãozinho Doce                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

R$ 5,00 

R$ 7,00 

R$ 7,00 

R$ 7,00 

R$ 12,00 

R$ 16,00 

R$ 7,00 

R$ 7,00 

R$ 12,00 

R$ 8,00 

R$ 6,00 

R$ 10,00 

R$ 8,00 

R$ 8,00 

R$ 3,00 


