menu
FOGO de CHÃO
A EXPERIÊNCIA MÁXIMA DO CHURRASCO
Serviço contínuo de rodízio com cortes selecionados de carnes vermelhas,
frango e suíno ao ponto de sua preferência.
Picanha (top sirloin)
Fraldinha (bottom sirloin)
Costelão (beef ribs)
Alcatra (top sirloin)
Cupim (hump)
Filé Mignon (tenderloin)
Costela Premium (premium ribs)
Ancho (ribeye)

Cordeiro (lamb):
Costeleta (lamb chop)
Paleta (lamb leg)
Pernil (lamb short leg)

R$ 149

Frango (chicken):
Peito (breast)
Coxa (drumsticks)
Coração (hearts)

Suíno (pork):
Costela (pork ribs)
Bisteca (pork chops)
Linguiça (sausage)

Mesa de Saladas: Saladas frescas da estação em degustação livre com vegetais selecionados, queijos importados,
salmão e surubim defumados, palmito grelhado, presunto de Parma, pães, molhos e pratos típicos gaúchos como
arroz carreteiro e feijão mexido.
Todas as quartas-feiras e sábados, servimos uma feijoada leve e saborosa.
Acompanhamentos: batata rústica, polenta crocante, pão de queijo,banana frita e farofa servidos durante a refeição.

FOGO GOURMET
Mesa de Saladas e Feijoada

R$ 49,90

Degustação livre das variadas opções de nossa mesa de saladas e pratos típicos gaúchos.
Todas as quartas-feiras e sábados, servimos uma feijoada leve e saborosa.

Adicione uma das opções abaixo à Mesa de Saladas:
(O corte escolhido será servido no espeto, entre 250gr/300gr, e o peixe do dia em posta de 250gr.)

Frango

R$ 68

Fraldinha

R$ 85

Peixe 		

R$ 75

Alcatra

R$ 85

Filé Mignon

R$ 85

PEIXE À LA CARTE
Posta de 250gr de peixe do dia (consulte o garçom), com leve tempero de ervas finas guarnecida com
pupunha e cenoura grelhada, vagens, morango e manga cortados.

R$ 59,90

CRIANÇAS
Rodízio, mesa de saladas e acompanhamentos.

0 a 6 anos
7 a 12 anos
Sexta e sábado

Grátis
R$60
Grátis*

BEBIDAS DA ESTAÇÃO - Não Alcoólico

Suco de Tangerina		
R$ 19,90
Virgin Cocktail		
R$ 18
Suco de abacaxi e limão, hortelã, água com

Pineapple Mint Lemonade		
R$ 18
gás e granadine. Maracujá/Melancia/Abacaxi.

Válido de segunda a domingo para almoço e jantar.
*Condição válida para 1 (uma) criança de até 12 anos, acompanhada por adulto pagante.

