
Coperto
Pane, burro e olio d´oliva
Manteiga, pães, sardela,azeitona ,caponata italiana e azeite extra virgem

Couvert opcional, será servido somente mediante solicitação

Antipasti
Crostini all'aglio
Pão de alho exclusivo da casa

Bruschetta ai pomodori freschi e basilico
Torrada servida com tomate fresco,pimenta calabresa, manjericão alho picado

Bruschetta napolitana
Torrada servida com tomate fresco, mussarela de búfala, aliche e azeitona pretas

Insalata verdi
verdes variados com palmito, tomate cereja e tuylle de queijo parmesão

Insalata  ilpiatto
verdes variados com pera,queijo gorgonzola e nozes caramelizada

burrata al pomodoro
queijo burrata inteira com tomate  fresco e pães variados

Polenta ai funghi
Polenta fresca mole servida com molho de cogumelos

Parmigiano
Porção "queijo parmesão em lascas "

Bruschetta brie com carciofi
Brusqueta de brie com alcachofra e tomate



Carpaccio di salmone in salata
Fatias bem finas de salmão ao molho de azeite, balsâmico, alho , cebolinha
e verdes variados

Carpaccio di manzo
Fatias bem finas de carne ao molho de azeite,mostarda,alcaparras,parmesão e pães variados

Bambino
Escalopes de filet mignon acompanhado de Tagliolini na manteiga,sugo  , branco

affettato misti per due persone
queijos variados,azeitonas,damasco ,presunto cru e pães variados

Pasta e Salse
Ravioli di bufala
Massa fresca recheada com queijo de búfala com molho ao sugo e basilico

Ravioli di brie con damasco in salsa bianco
Massa fresca recheada com queijo brie e damasco ao molho branco

mezaluna di gruyère e mandorle
Massa fresca recheada com queijo gruyère com amêndoas ao molho de alho poro

fuzilli  senza glutine  in salsa di salsiccia  i pomodori
Massa seca sem gluten  ao molho de linguiça toscana e  tomate fresco

Quadrati di mandioquinha ou  trianglo di zucca
Massa fresca recheada com mandioquinha ou de abóbora  ao molho manteiga e salvia



fagotine di quattro formaggi al pomodoro freschi e basilico
Massa fresca recheada com quatro queijos ao molho de tomate fresco e manjericão

Lasagna di bacallà
Massa fresca em camadas com bacalhau e molho branco, azeitonas, tomate fresco e queijo.

Lasagna bolognese
Massa fresca em camadas com carne moída, molho bechamel e queijo mussarela

Gnocchi di patate
Massa fresca de batata e farinha com molho ao sugo / pomodoro / pesto / gorgonzola , bolonhesa e
bechamel

tortelli di Ossobuco
Massa fresca recheada com carne de ossobuco bovino ao molho da propria carne

Cappelletti di manzo
Massa fresca recheada com carne ao brodo de carne

Cappelletti di pollo
Massa fresca recheada com frango ao brodo de carne

Fettuccine al pomodoro freschi con basilico
Massa fresca com molho de tomate fresco e manjericão

raviolini de ricota e espinafre ao molho bechamel
Massa fresca recheada com ricota e espinafre molho branco

Spaghetti  rabiatta
Massa de sêmola de grano duro ao molho de pomodoro e pimenta calabresa

Spaghetti alla carbonara
Massa de sêmola de grano duro ao molho de creme de leite, ovos, bacon e queijo parmesão



Spaghetti con baccalà
Massa de sêmola de grano duro, bacalhau, tomate e azeitonas preta

Rondelli - quattro formaggio
Massa fresca recheada com  quatro queijos

Rondelli - prosciutto e formaggio
Massa fresca recheada com presunto e queijo mussarela

*Opções de molho: ao sugo / pomodoro / gorgonzola/bechamel/bolonhesa e pesto

Pollame /carni

Petto di pollo alla spinaci
Peito de frango grelhado com gnocchi de ricota e espinafre ao molho gorgonzola
Scaloppine di pollo com trianglo di zucca
Escalopes de peito de frango ao molho de limão siciliano com triangulo de abobora ao
molho de manteiga e salvia

porpertoni ripiene di formaggio in  salsa
porpetoni recheado de queijo mussarela  ao  molho sugo com fettuccine integral na manteiga

Filetto di manzo al gorgonzola com tagliolini
Filet mignon grelhado ao molho gorgonzola com tagliolini manteiga e salvia

Filetto di "Ancho" con Risotto
Bife Ancho Uruguaio acompanhado de risoto de queijo gruyère

Filetto di manzo al roti
Filet mignon grelhado ao molho roti com quadratti de mandioquinha ao molho de manteiga e salvia



Paleta d'agnello
Paleta de cordeiro com fettuccine ao pesto

Ossobuco di manzo in umido
Ossobuco bovino com polenta

petto dànatra alla griglia com risotto al limone
peito de pato grelhado com risoto de limão siciliano

filetto alla parmigiana
filet mignon à parmegiana acompanhado de arroz e batata frita

costolleta d'agnello all  Risotto Parmigiano
costeleta de cordeiro grelhada com risoto de parmesão

Pesci
Salmone all alecrim con "couscous marroquino"
Salmão ao molho de alecrim acompanhado de couscous marroquino com legumes

Pesce con gnocchi di patate al pomodoro
Linguado em crosta com nhoque de batata ao molho pomodoro(peixe passado na farinha de polenta e
ervas)

bacallá con patati al  pomodoro e uovo al forno
posta de bacalhau ao forno com batata,tomate cebola azeitona ,ovo e arroz

Risotto



Risotto  di gamberi
"Risotto" de camarões grande , tomate, azeitonas pretas e queijo parmesão

Risotto all'amatriciana
"Risotto" com tomates, cebolas crocantes, "pancetta" e pimenta

Risotto di bacallà
"Risotto" de bacalhau, tomates frescos e azeitona preta

Risotto di funghi
"Risotto" de cogumelos variados

Risotto di gorgonzola
"Risotto" com queijo gorgonzola e pera

Risotto di frutti di mare
"Risotto" com frutos do mar com tomate e azeitonas preta

Dolci
Torta di mele
Torta de maçã com sorvete de baunilha

Tiramisù
Pavê italiano com queijo mascarpone, chocolate e biscoito de champagne e licor

Budino cream caramel
Pudim de creme de leite ( italiano)

Coppa di gelato - il Piatto
Sorvete de iogurte e amarena  com calda de frutas vermelhas e amarena

Tre sapore
Sorvete de creme ,iorgurte com amrena e chocolate



Petit gateau
Torta de chocolate com sorvete de creme
receita do ilpiatto

Pana cotta con mascarpone
Creme de leite fresco cozido e mascapone com calda de frutas vermelhas

Contrasto
cestinha de chocolate, frutas vermelhas e calda de chocolate branco

Moro in Camiccia
bolo de chocolate com amêndoas e sorvete de creme

cocco morbido com gelato
cocada mole com sorvete de iogurte e amarena italiana

Bevande
Acqua minerale nacionale
Refrigerantes
Sucos, abacaxi, limão, laranja, maracujá, melancia
Suco Misto
cerveja heineken 330 ml
cerveja stella artois 330 ml
Suco de tomate
Caffè nespresso ou chá
H2O
Suco de uva integral 250 ml
Suco de uva integral 500 ml
Suco de uva integral 1Litro

(11) 2359.4988 / 2359.4987
www.ilpiattomassas.com.br

http://www.ilpiattomassas.com.br/

