
Principais:

Nhoque gratinado de parmesão com ragú de carne– 75,90
 
Moule Et Frites (de sexta a domingo) – 79,90
Mexilhão puxado no vinho branco, tomate e alho 
Acompanha fritas da casa com maionese de limão.
 
Spaghettini cacio e pepe tartufato com 
crisp de cogumelos – 75,90 
  
Leitão cozido em baixa temperatura – 75,90 
Com purê de mandioquinha, cebola caramelizada e pesto
de manjericão
  
Atum levemente grelhado na brasa– 79,90
Com ragu de cogumelos, aioli de ceboulette e picles de
mostarda
 
Risoto de especiarias com linguiça curada e bacon - 75,90
 
Flat Iron Hereford na brasa - 82,90 
Com molho de gorgonzola italiano e malfatti de espinafre

Arroz nero na brasa com lula e polvo confitado– 94,50
arroz de forno com tinta de lula, lula em rodelas e polvo
confitado e limão siciliano.

Sobremesas:

Creme brûlée de doce de leite com suave toque de café – 21,90
  
Sorvetes da casa - 12,00
(consulte o sabor do dia)

Entradas:
 
Couvert – 14,50 (por pessoa)
Patê do dia, caponata e pão de fermentação natural 
da casa
 
Burrata– 55,50
Com carpaccio de cogumelo Portobello, pesto de
manjericão da nossa horta, presunto cru, tomate grelhado e
torrada de pão da casa
 
Camarão Popó 6 unid– 49,00
Camarão empanado (receita em homenagem à Avó do
nosso Chef)
 
Trio de Croquetas porção -35,50
2 de queijo de cabra com limão siciliano, 2 de funghi com
gorgonzola e 2 de queijos da montanha com trufas negras

Dadinho de tapioca com queijo coalho -29,90
E geléia de tomate
 
Trio de ostras gratinadas- 30,90
Gratinadas na brasa com queijo pecorino e parma crocante 
 
Mix de folhas  - 34,00
com vinagre de balsâmico e tomatinhos confitados

Bebidas e carta de vinhos:
Acesse o menu completopelo celular usando o QR code abaixo

Especial DIA DAS MÃES:

Padaria (para comer aqui ou levar para casa):
Pão de azeite de fermentação natural – 25,00

Pão de abóbora com gorgonzola – 25,00

Entradas:
Tartar de atum com manga – 32,00

Bolinho de cupim defumado (4 unid) – 29,00

Ostras frescas (6 unid) – 36,00

Pratos:
Sopa de cebola com massa folhada – 59,00

Paella Ecully (individual) – 125,00
Com lula, polvo, camarão e mexilhão

Costela na brasa com legumes e purê de batata
assada – 89,00

Peixe do dia com crosta de castanhas,
mandioquinha gratinada com cogumelos e baby
cenoura – 79,00

Sobremesas:
Banoffee Ecully – 29,00

Blondie de pistache com sorvete de leite – 29,00


