
O melhor e mais famoso carré 
de cordeiro do mundo (300g). 
Acompanha molho de hortelã, 
pão, vinagrete e farofa. 

 Filé mignon grelhado e fatiado em tiras (300g),
coberto com uma camada de Catupiry.
Acompanha pão, vinagrete e farofa.

 

Abobrinha italiana, abóbora 
cabotiá, cenoura, batata doce, 
brócolis, shitake, couve flor,  
tomate, cebola e alho.

Deliciosa porção de batata frita 
com queijo fundido, sour cream 
e pastrami da casa.

Panceta suína à pururuca.

 
 

 

 
 

Deliciosos croquetes feitos com 
costela defumada e temperada 
com molho barbecue. Acompanha 
molho de pimenta e molho de 
maionese da casa.

Linguiça toscana especial defumada no smoker com dry rub 

 

da casa, servida em uma cama de cebola grelhada. 

Famosos pastéis de carne e queijo.
Acompanha molho vinagrete.

Fresh

 

Linguiça de costela Angus 
(500g), servida em cama de
cebola. Acompanha pão, 
vinagrete e farofa.

89

55

59 39
Porção de carne bovina laminada 
(100g), molho de alcaparras, mostarda  
e parmesão, coberto com rúcula.  
Acompanha torradas.

59

 

 
6 rodelas de palmito Jussara  
temperado com molho da casa.

Queijo bola assado na brasa (6 unidades). 
Acompanha geleia de amora.

4949

69

98 79

 
Nosso corte argentino mais 
solicitado, fatiado e assado  
na brasa (300g) em temperatura 
de 280°C, temperado no sal grosso. 
Acompanha pão, vinagrete 
e farofa.

98 

A queridinha da casa assada
 lentamente na lenha e carvão por 
12 horas. Textura única e sabor 
irresistível. Acompanha, pão, vinagrete 
e farofa.

55

Tradicional corte argentino  
fatiado, temperado (300g) 
com especiarias e levemente 
apimentado. Acompanha pão, 
vinagrete e farofa.

89

45

89

49 31

Costela Fogo 
de chão

109

Costela suína defumada coberta
com molho barbecue (300g), 
batata frita e milho assado na brasa.

Corte extraído do meio da costela

Costela 
Ribs BBQ



Sobrepaleta suína defumada e desfiada,  
cheddar, salada, coleslaw, molho
barbecue e pão brioche. Acompanha 
batata rústica e maionese da casa.

Mini burger de fraldinha, mussarela e 
maionese (4 unidades). Acompanha batata 
rústica.

 
Mix de folhas, queijo brie  
levemente gratinado, farofa de 
castanha-do-pará e geleia de 
damasco.

 
 

Mix de folhas, molho 
grenadine, ”praliné” rústico,  
queijo de cabra e maçã verde.

Alface americana, frango 
grelhado em tiras, molho 
caesar, lascas de parmesão 
e croutons.

 

 
Rúcula, palmito, tomate,
cebola roxa, farofa de  
bacon e tempero da casa.

Carne bovina laminada,  
servida com molho de mostarda 
e alcaparras, com mix de folhas 
e queijo parmesão.

C

C

SALADAS  
Baguete recheada com filé mignon, 
cebola grelhada, tomate, rúcula e queijo 
mussarela. Acompanha batata rústica  
e maionese da casa.

 
Baguete recheada com 
frango grelhado, queijo mussarela,  
rúcula e tomate. Acompanha  
batata rústica e maionese da casa.

39 55

 

Burger de costela 
defumada 120g, bacon 
defumado, cheddar e pão 
brioche. Acompanha batata 
rústica e maionese da casa.

C

Serve até 3 pessoas.

Deliciosas saladas frescas.

35

69

 
Baguete recheada com costela defumada desfiada, molho barbecue  
e queijo cheddar. Acompanha batata rústica e maionese da casa.

49

49

49

49

American BBQ



 
Um dos cortes mais clássicos das churrascarias  
rodízio, preparado somente no sal grosso e muita brasa.

  
O mais tradicional “Churrasco dos  
Pampas Gaúchos”, assado lentamente  
na lenha e carvão por 12 horas, que 
confere uma textura e sabor único  
a este assado.

Corte feito na transversal incluindo  
o lombo e três ripas da costela suína. 
Uma carne de alta qualidade e muito 
marmorizada. 

Bife extraído do meio da picanha,  
de textura média e extremamente 
saborosa.

108 198

99 178 89 165

99 178

*P
es

os
 in

 n
at

ur
a.

19 35
19

• Arroz Biro Biro 
• Arroz branco e feijão
• Arroz carreteiro
• Banana à milanesa
• Banana da terra grelhada  
• Batata frita
• Batata rústica
• Farofa com ovos

• Feijão tropeiro
• Fettuccine ao molho branco ou sugo
• Legumes grelhados
• Polenta palito com queijo
• Purê de mandioquinha

 

Costela de ripa extraída da parte  
do dianteiro do gado Red Angus. 

99 178

300g 600g

individual compartilhado

• Risoto de limão siciliano
• Risoto de tomate cereja e manjericão

*Inclua catupiry no seu grelhado



O melhor e mais famoso carré de 
cordeiro do mundo, temperado com 
ervas e especiarias. Acompanha molho 
de hortelã.

No Brasil mais conhecido como Filé 
Mignon, é um corte extremamente 
macio e suculento, assado na brasa 
e temperado somente no sal grosso 
como manda a tradição dos hermanos.

Tradicional corte argentino 
fatiado e temperado com 
especiarias e levemente 
apimentado.

 
Retirado do centro do contra-filé, 
com uma pequena capa de gordura
que surpreende pelo seu sabor  
e textura.

O corte argentino mais tradicional  
grelhado na brasa. Sua carne  
marmorizada confere a este corte 
uma maciez e suculência única.  

108 198

99 178 108 198

119 219 108 198

 

Corte extraído do meio da costela 
do suíno da raça Duroc, defumado  
no smoker e coberto com molho 
barbecue.

99 178  
 

Espiga de milho doce grelhada

 

na brasa, com manteiga e sal.

 
Sendo um dos principais cortes do 
smoked BBQ americano, o brisket é 
preparado e defumado no smoker
MTN, servido com molho barbecue
e pimenta da casa.  

 

99 178

.............................................  

.............................................  

Bife extraído do meio da picanha,  
com textura média e extremamente 
saborosa. 

108 198

Tudo se inicia com a seleção do corte ideal e da qualidade do produto. Depois a 
seleção da lenha que será usada na defumação assim como o Dry Rub são

fundamentais para para definir o sabor.

 
Aqui no MTN usamos as lenhas frutíferas de ameixa e pêssego, que dão um 

sabor único aos nossos defumados.  

 
Por fim, muita paciência e atenção ao nosso Pit Smoker - King’s, que por mais de 

12 horas realiza a defumação no sistema Low & Slow.

Você Sabia?
O Famoso American BBQ!

19 35

Costela 
Ribs bbq



Sobrecoxa desossada, 
marinada em ervas e especiarias 
e grelhada na brasa.

75 139

 
Filé do peito desossado, 
marinado em ervas e especiarias 
e grelhado na brasa.

75 139

Nossas Aves

Postas de pintado acompanhado 
de tomate, cebola e pimentão. 
Acompanha molho tártaro. 

Assado de Tiras Gaúcho • Picanha Angus • Costelão Fogo de Chão 
Prime Ribs Suíno Duroc • Fraldinha Premium Montana Steak House  

Bife Ancho Angus • Vacío • Bife de Lomo • Carré de Cordeiro 
Bife de Cuadril • Bife de Chorizo • Brisket Defumado  

• Costela Suína BBQ • Aves • Peixes

95 189

Filé de salmão chileno 
temperado somente no sal 
grosso e grelhado.

108 198

 
Hambúrguer de fraldinha, queijo  
e pão. Acompanha fritas.

Nossos Peixes

389

300g cada

900g

menu kids

29

 
 

Acompanha arroz, feijão e fritas
ou fettuccine ao molho 
branco ou sugo (grelhado de 
100g).

39

Uma salada
compartilhada

ou duas
individuais

Uma porção
de croquete

Uma porção
de linguiça

defumada BBQ


