


TOSCANINHO $43
2 pães francês cortados aperitivos,

recheados com toscana moída, mussarela 

e agrião.

COSTELINHO $48
2 pães francês cortados aperitivos, com

costela bovina desfiada, cebola, mussarela

e tomate.

CHURRASQUINHO $53
2 pães francês cortados aperitivos, 

com baby beef grelhado, mussarela 

e salsa criolla.

PÃO DE ALHO DA CASA $22
Pão ciabatta, recheado com pasta 

de alho a base de cream cheese e 

queijo parmesão.

CORAÇÃOZINHO $37 

PANCETA $41

ABOBRINHA NA BRASA $23

PALMITO CATUPIRY $52
Se preferir, só puxado na manteiga.

TOSCANINHO 

PÃO DE ALHO 
DA CASA



É a nossa pedra Grill House!É a nossa pedra Grill House!  
os cortes vêm fatiados, ideal paraos cortes vêm fatiados, ideal para
compartilhar.compartilhar.

BBife de Chorizo (210g),ife de Chorizo (210g),BBaby beef (210g),aby beef (210g),
GGaleto (250g) e linguiça toscana.aleto (250g) e linguiça toscana.
AAcompanha batata steakhouse,companha batata steakhouse,  
salsa criolla e farofa.salsa criolla e farofa.  
Não faz 1/2 porção.Não faz 1/2 porção.

GRILL HOUSE STONE 



A fraldinha, conhecida como bifeA fraldinha, conhecida como bife
do vazio. Acompanha batatado vazio. Acompanha batata

steakhouse, salsasteakhouse, salsa  
  e farofa.e farofa.  

(aproximadamente 420g)(aproximadamente 420g)
  

 

 

*Todos os cortes são ideais para 2 pessoas , servidos fatiados, tipo

aperitivo para compartilhar com a mesa. 

Se preferir peça sem fatiar. * Faz 1 ⁄ 2 porção.



 

*Todos os cortes são ideais para 2 pessoas , servidos fatiados, tipo

aperitivo para compartilhar com a mesa. S

e preferir peça sem fatiar. * Faz 1 ⁄ 2 porção.

Assada lentamente naAssada lentamente na
churrasqueira por 12 horas.churrasqueira por 12 horas.

Acompanha mandioca cozida,Acompanha mandioca cozida,
salsa criolla e farofa.salsa criolla e farofa.  

  

 



Arroz Grill House $26
Arroz, brócolis, costela desfiada, azeitona chilena,

batata palha e salsa.

Arroz Biro Biro $26
Arroz, bacon, ovos, batata palha e salsa.

Mac N’ Cheese $25

Arroz Branco $19 

Feijão carioca $19
 Brócolis na brasa $26 
Batata steakhouse $26

 

 

 

 

 

 

 

Farofa crocante $4 

 Salsa Criolla  $5

Cheddar cream $11

Molho do Chefe $3,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salada da Casa $26
 Alface americana, agrião, queijo

parmesão, tomate, cenoura, beterraba
molho do chefe e duas fatias de pão

ciabatta torrados 
com alho.

Salada Tomate $18

 Salada de Palmito $43
 
 



 

 

Hambúrguer de lentilha, queijo,
tomate e alface, no pão ciabatta de

hambúrguer.
 

 

 

*Todos acompanham fritas.

 

FEIJOADA NA
CUMBUCA 

AOS SÁBADOS $91
Acompanha linguiça toscana,

torresmo, arroz, 

mandioca frita, couve e laranja.



 

CHOPP HEINEKEN 350ml $13,9 

CHOPP HEINEKEN 500ml $18,9

CHOPP AMSTEL 350 ml $12,9

CHOPP AMSTEL 500 ml $17,9

CHOPP CONVIDADO 

Consulte disponibilidade e

valor  

CHOPP EM DOBRO 500ML

Consulte disponibilidade

 

 

 

 

 

 
 
 

CERVEJAS
 HEINEKEN 330ml $12

BADEN BADEN IPA 600 ml $29

HEINEKEN ZERO 330 ml $10



VODKA / SAQUE $28 

VODKA PREMIUM $38 

CACHAÇA ESPECIAL $37 

VELHO BARREIRO $22

Opções:

 *3 limões com rapadura * tangerina

com gengibre *maracujá * limão taiti*

frutas vermelhas * caju * frutas mistas

e lima da pérsia.

 

CACHAÇA ESPECIAL I /GIN NACIONAL $15 

CACHAÇA ESPECIAL II $19

VODKA SMIRNOFF/ CAMPARI $13 

VODKA PREMIUM /TEQUILA $19 

JAGERMEISTER / GIN IMPORTADO $23 

JACK DANIEL’S $25

RED LABEL $21 

BLACK LABEL $29

 

SALTON INTENSO MERLOT TINTO $18/63

180ml/750ml

SALTON INTENSO CHARDONNAY BRANCO $18/63

180ml/750

SALTON BRUT ROSÉ $69

750 ml

 

 



GIN LIMA LIMÃO $30
Gin, água tônica, lima da pérsia, limão

taiti e ginger. 
(Gin importado +$8)

GIN TANGERINA E RAPADURA $30
Gin, água tônica, tangerina e rapadura.

(Gin importado +$8)

MOSCOW GIN $32
Gin, água tônica,alecrim,limão siciliano e

espuma de gengibre.
(Gin importado +$8)

GIN JAGER $36
Gin, água tônica, lima da pérsia, limão

siciliano e jagermeister.
(Gin importado +$8)

GIN RED $31
Gin,água tônica, morango, amora e

raspberry.
(Gin importado +$8)

MOSCOW MULE $27
Vodka Smirnoff, chopp, ginger ,limão

espremido
 e espuma de gengibre.

 

APEROL $28
Aperol, espumante e água com gás

NEGRONI $32
Gin, Campari, vermute tinto e

rodela de laranja.
(Gin importado $8)

MOJITO $25
Rum branco,limão, água com gás e

hortelã.

JACK AND COKE $33
Jack Daniel’s, coca cola e gelo.

BLOODY MARY $24
Vodka Smirnoff, limão, suco de

tomate, sal, molho inglês
 e pimenta.

DRY MARTINI $28
Vermute branco seco, gin, azeitona

e casca de limão.
(Gin importado $8)

SANGRIA taça $19,9/ jarra $42,9
Vinho tinto ou branco, espumante,

maçã, abacaxi, laranja e
refrigerante de limão.

 

PETIT GATEAU $21

TAÇA DE SORVETE $16 
2 bolas (consulte sabores)

 CREME DE MARACUJÁ $19
(com licor de cassis)

MARACANÃ $38

MARACANÃZINHO $21

CREME DE MORANGO $ 21 
(com licor de cassis)

 

REFRIGERANTES $6,9 

SUCO COPO $11,9/JARRA $22 

ENERGÉTICO ou ICE $13,9

ÁGUA /ÁGUA COM GÁS $5

CAFÉ $6

 


