menu
FOGO de CHÃO

A EXPERÊNCIA MÁXIMA DO CHURRASCO FOGO DE CHÃO
Mesa de Saladas – Degustação livre de nossa mesa de saladas.
Acompanhamentos – Pão de queijo, polenta frita, banana frita, cebola empanada
entre outros que são servidos durante toda a refeição.
Rodízio – O Fogo de Chão oferece uma variedade de cortes de carnes selecionadas,
ao ponto de sua preferência. Confira:
Picanha
Corte tradicional gaúcho
preparado com sal grosso.

Filé Mignon
Corte nobre e macio, assado
com perfeição.

Fraldinha
Carne macia e suculenta
com sabor único.

Costela Premium
Macia, suculenta e muito saborosa.

Costelão
Corte clássico preparado
de maneira tradicional.
Alcatra
Versátil e macia,
é extremamente saborosa.
Cupim
Assado lentamente
derrete na boca.

R$ 138

Suíno:
Costela - Assada lentamente
com textura crocante.
Pork chops - Super macio e
temperado com ervas finas.

Ancho
Carne macia e suculenta
com sabor único.

Linguiça:
Opções de pernil ou
levemente apimentada.

Cordeiro:
Costeleta - Consagrada como
corte refinado.
Paleta - Corte fresco e jovem
com sabor adocicado.
Pernil - Muito saboroso,
temperado com limão siciliano
e pimenta do reino.

Frango:
Peito - Delicioso e com
baixo teor de gordura.
Coxa - Assadas ao ponto
e com sabor especial.
Coração - Suculentos e
finamente temperados.

FOGO GOURMET
Servido com acompanhamentos
Mesa de Saladas
Degustação livre de nossa mesa de saladas que reúne seleção de folhas, cogumelos,
entre outros vegetais e itens especialmente selecionados como salmão para compor
uma refeição leve e saborosa, além dos tradicionais pratos típicos, como arroz
carreteiro e feijão mexido.

R$ 49,90

Adicione uma das opções abaixo à Mesa de Saladas
Mesa de Saladas + Frango:
300gr de frango finamente temperado e assado cuidadosamente.

R$68

Mesa de Saladas + Peixe:
Posta de 250gr de peixe do dia.

R$75

Mesa de Saladas + Carne vermelha:
Um corte a escolha (300gr): Filé Mignon, Fraldinha ou Alcatra.

R$85

CRIANÇAS

Rodízio, mesa de saladas e acompanhamentos.

0 a 6 anos GRÁTIS
7 a 12 anos R$60
Sexta e sábado GRÁTIS*

Válido de segunda a domingo para almoço e jantar.
* Condição válida para 01 criança de até 12 anos, acompanhada por adulto pagante.

