Menu Tróia
Inspirado na cozinha mediterrânea, onde lhe oferece esse cardápio
com clássicos, criações e releituras valorizando a pesca, o cultivo e o
os melhores produtos da região. Tudo para criar pratos com aroma,
textura e sabores únicos!

ENTRADAS
599 Avignon
Sopa do dia

R$ 29

600 Salada de Camarão
Com mix de folhas, vinagrete de frutas vermelhas, tomate cereja, amêndoas e palmito.

R$ 72

601 Salada de Rúcula
Com queijo de cabra, cebola roxa, tangerina e calda cítrica.

R$ 39

602 Salada de Cogumelos
Com creme de cebolas e mini salada.

R$ 37

604 Polvo a Provençal
Com bacon, brócolis, tomate cereja ao vinho branco e ervas de Provence.

R$ 70

605 Carne Cruda
Com geleia de menta e molho de ostras. Acompanha torradinhas.

R$ 55

606 Carpaccio de Carne
Com rúcula, queijo parmesão, alcaparras e brotos.

R$ 45

O couvert não está incluso no pacote gourmet.
Para inclusão destas entradas e principais no Pacote Gourmet, será acrescido R$ 55 por pessoa
Sem glúten

NÃO COBRAMOS TAXA DE SERVIÇO

Principais do Mar
615 Marselha
Robalo em crosta com ervilhas, aspargos, batata jovem, cebola pérola, blueberries,
figo fresco, pesto de manjericão e redução de laranja.

R$ 75

R$ 80
616 Lisboa
Bacalhau confit com couve aerada, alho assado, batatas, ovo cozido, pimentões e azeite de ervas.
617 Málaga
Peixe namorado grelhado, quinoa com feijão branco e tempurá de ora-pro-nobis.

R$ 65

618 Nice
Polvo grelhado, concassé de tomates ao vinho branco, ervas finas e purê de mandioquinha.

R$ 80

619 Ibiza
Risoto de frutos do mar com molho bisque, physalis e alho poró.

R$ 68

620 Nápoles
Risoto de Lagosta cremoso com páprica defumada e aspargos frescos.

R$ 79

621 Cannes
Fetuccini com molho de camarão, camarões grandes grelhados, cebolleti e raspas de botarga.

R$ 75

622 Atenas
Spaghetti al vôngole ao perfume de vinho e ervas de Provence, vôngoles e tomate.

R$ 62

623 Mallorca
Penne aos frutos do mar com molho de espumante, blueberries e crisp de beterraba.

R$ 65

NÃO COBRAMOS TAXA DE SERVIÇO

Principais da Terra
630 Nova York
Prime Rib, seleção de vegetais e mostarda dijon.

R$ 84

R$ 79
631 Sevilla
Costeleta de Cordeiro com purê de mandioquinha, gorgonzola, confit de tomate cereja e cogumelos.
632 Formentera
Bife Ancho com purê de batatas e molho roti.

R$ 70

633 Costa Esmeralda
Magret abóbora kabocha, cogumelos, roti de aves e hortelã.

R$ 69

634 Porto
Arroz negro, seleção de legumes e frutas nobres ao leite de castanhas.

R$ 69

635 Madrid
Filét com risoto de alho e queijo grana padano.

R$ 70

636 Milão
Copa lombo javali, angú cremosa, agrião e roti de rapadura.

R$ 78

637 Roma
Costelinha Glaceada com couscouz marroquino, aspargos, cenoura e raspas de limão.

R$ 69

Sobremesas
645 Cheesecake
Com calda de maracujá e crumble.

R$ 26

646 Mil Folhas
Doce de leite e creme de baunilha com nozes

R$ 29

647 Texturas de Chocolate - 2 pesssoas
Bocadinho de Brownie, terra de chocolate, sablé, calda e sorvete de chocolate.

R$ 38

648 Creme Bruléé
Consulte os sabores do dia.

R$ 29

As sobremesas não estão inclusas no Pacote Gourmet

NÃO COBRAMOS TAXA DE SERVIÇO

