
      Não cobramos taxa de serviço

menu confiança 
                                                                    

                                                                               

snacks 
para compartilhar

                                                         

`

sequência de pratos (Escolha do chef)
para todos da mesa
(snack | entrada | dois pratos principais | sobremesa)

189 por pessoa

bolinho de bacalhau | maionese de ervas  35

barriga de porco crocante | ketchup de beterraba 31

queijo coalho | salsa verde 29

cesta de pães | focaccia | pão de milho | grissini | manteiga 22



      Não cobramos taxa de serviço

 entradas 

`

foie gras | mirtilo | brioche 108

steak tartare | mix de folhas verdes | focaccia 39

terrine de campanha | pão | picles  35

ostras gratinadas | molho bechamel 45

mexilhão gratinado | tomate | molho bechamel 39

suflê de queijo | Molho de queijos | rúcula 37

gaspacho | tomate | melancia | hortelã 33

salada | mix de folhas verdes | golden sultanas | queijo de cabra | pão 42

ovos benedict | ovo poché | presunto | pão | molho holandês                           1 un 28

2 un 37

ovos royale | ovo poché | salmão | pão | molho holandês                            1 un 29

2 un 38

cogumelos | brioche | ovo poché 37

hommos | camarão | Pão 52

hommos | kofta | pão 38

hommos | iscas de filé | pão 38

hommos |  vegetais grelhados | pão 32

burrata | tomate | pesto | pão (serve duas pessoas) 64



      Não cobramos taxa de serviço

                                                                     

        

�

`

steak tartare 
mix de folhas verdes | gratin de batatas ou batata frita 

67

filé francês
filé | batata frita | molho bérnaise 

67

filé à parmegiana
filé empanado | queijo | fettuccine | molho de tomate

58

pato & polenta
magret de pato | coração de pato | polenta mole | jus com mirtilo

83

arroz de pato
arroz | pato desfiado | calabresa | perna de pato confitada

77

pork schnitzel
porco empanado | purê de batata | chucrute | picles

49

kofta marroquino
kofta | berinjela | iogurte | tomate

58

gratin de bacalhau
bacalhau desfiado | batata | molho bechamel | salada de tomate cereja

69

galinhada de quinoa
galinha caipira confitada por 12h | quinoa preta | molho de tomate | ovo

48

salmão confit
salmão confitado (rosado) | quinoa preta | molho holandês | vegetais grelhados  

60

hake
peixe grelhado | feijão branco | chorizo

66

St. Peter
peixe grelhado | purê de batata | vegetais grelhados

56

camarão & moranga
camarão grelhado (180g) |  purê de moranga

86

prato principal



      Não cobramos taxa de serviço

as carnes 
todas as nossas carnes bovinas são de raças britânicas

todos acompanham farofa da casa   

`

Cortes uma opção de molho uma opção de 
acompanhamento

costela tradicional 68 bernaise  purê de batata

assado de tiras Las Piedras 76 cogumelos vegetais grelhados

filé mignon 67 gravy de cebola batata frita

entrecot suíno 52  mostarda salada verde

picanha de cordeiro Las Piedras 89 batata gratin
short ribs Las Piedras (sem osso)
para duas pessoas | somente servida no 
ponto da casa

138



      Não cobramos taxa de serviço

sobremesas 

`

chocolate fondant | sorvete de pistache  30

creme brûlée 27

cheesecake | calda de frutas vermelhas 25

sticky toffee pudding | sorvete de baunilha 22

chocolate tart | creme anglaise 26



      Não cobramos taxa de serviço

Bebidas 

`

REFRIGERANTE/ SUCOS CAFÉ
café William & Sons moído na hora

água mineral com ou sem gás  6 espresso 7

refrigerante 7 carioca 7

suco natural de laranja 10 pingado 8

limonada suíça  10 cortado 10

chá gelado 10 french press 14

suco integral de uva (500ml) 13

POTE DE CHÁ
boldo 10

verde 10

chá cítrico com gengibre
 base de chá branco com limão e laranja 

desidratados na casa 

15

chá de abacaxi com canela
 base de chá verde com abacaxi 

desidratado na casa

15


