
PELOS TELEFONES 
19 99305.5850 | 3294.2146 

Cardápio para retirada

Retirada SABADO OU DOMINGO

ENCOMENDAS PODEM SER FEITAS
ENTRE SEGUNDA E QUINTA

        ASSADOS



Assados
MODO DE PREPARO: Pré-aquecer o forno a 1800 ou a 
churrasqueira por 20 minutos, levar a costela ao forno ou 
churrasqueira embalada no celofane com o osso virado para 
baixo por 25 minutos. Depois retire a costela do plástico 
celofane e coloque com o osso virado para cima até dourar,  
em média 12 a 15 minutos.

costela fogo de chão 89

MODO DE PREPARO: Pré-aquecer o forno a 1800 ou  

ou churrasqueira embalada no celofane com o osso virado 
para baixo por 25 minutos. Depois retire o cordeiro do plástico 
celofane e coloque com o osso para cima até dourar, em média 
10 a 15 minutos.

cordeiro assado  77

MODO DE PREPARO: Pré-aquecer o forno a 1800 ou  
a churrasqueira por 20 minutos, levar a panceta ao forno  
ou churrasqueira embalada no celofane por 20 minutos, em 
seguida retire a panceta do plástico celofane e deixe no forno 
por mais 10 minutos para dourar.

panceta suína à pururuca 81

preço por kg | peso da peça aprox. 3kg

preço por kg I peso da peça aprox. 5kg | Inclui a paleta, pernil e a costela

preço por kg | peso da peça aprox. 1,5kg

a churrasqueira por 20 minutos, levar o cordeiro ao forno

no fogo de chão



MODO DE PREPARO: Pré-aquecer o forno a 1800 ou  
a churrasqueira por 20 minutos, levar o cordeiro ao forno  
ou churrasqueira embalada no celofane por 20 minutos, em 
seguida retirar o cordeiro do celofane e levar aio forno por  
mais 10 minutos.

paleta de cordeiro assada 86

MODO DE PREPARO: Pegue uma panela e encha com água,  
leve ao fogo e aqueça a água. Em seguida coloque os pacotes  
a vácuo na água por 8 minutos no fogo baixo. Em seguida retire 
os pacotes abra e sirva com um pouco do líquido do pacote.

combo defumado mtn 86

preço por kg | peso da peça aprox. 1,5kg

preço por kg | Pulled Pork, Brisket e Beef Ribs, peso do combo aprox. 450g



Acompanhamentos

arroz branco (500g)

arroz carreteiro (500g)

arros à grega (500g) 

lentilha (600g)

salpicão de frango (500g)

batata assada com alecrim (500g)

farofa de legumes (350g)

farofa tradicional (350g)

vinagrete (350g)
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Entradas
pré-prontas

pastéis de carne e queijo
12 unidades

croquete de costela defumada
8 unidades

25
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Espumantes e Vinhos
Coumayer Prosseco Brut 
Bento Gonçalves - Brasil 

79

Vinhos Brancos
Espino Chardonnay - Willan Fèvre 
Vale do Maipo Colchaga - Chile 

Ravanal Gran Reserva Chardonna 
Ravanal - Vale Colchagua - Chile 

105

138

Vinhos Tintos
Perez Cruz Reserva Cabernet  
Sauvignon - Vale do Maipo - Chile 

Ravanal Carménère 
Vale Conchagua - Chile 

Ravanal Merlot - Vale Conchagua 
Chile

Espino Reserva Cabernet Sauvignon 
D.O - Vale do Maipo

Perez Cruz Limited Edtion  
Carménerè D.O - Vale do Maipo

Zapa Roble Malbec - Mendoza 
Argentina

Zapa Roble Cabernet Sauvignon 
Mendoza - Argentina
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Trabalhamos com cartão e dinheiro. Consulte as bandeiras. 

PROCON, telefone: 151 - www.procon.campinas.sp.gov.br - Art. 5º - No caso de divergência de preço para  
o mesmo produto entre sistemas de informação de preços utilizados pelo estabelecimento,  o consumidor 
pagará o menor dentro eles. - Lei Federal Nº 10.962/04. Visite nossa cozinha! O acesso às dependências  
onde são preparados e armazenados os alimentos é garantido por lei. Lei Municipal Nº 8.431/95.  
Taxa de serviço opcional. Imagens meramente ilustrativas. Se beber não dirija.

        ASSADOS




