


MENU R$19,90

Buffet de massas

Rigatoni com ragu de filé - Massa 
fresca rigatone preparada na manteiga 
e azeite com ervas e finalizada com 
um delicioso ragú de filé mignon, 
molho bolonhesa e queijo parmesão

Massa spaghetti ou farfalle com 
molho bolonhesa e/ou branco e seis 
acompanhamentos à sua escolha.

Risoto de bacalhau - O tradicional 
arroz arbóreo preparado com lombo 
de bacalhau desfiado, pimentões, 
azeitona preta e tomate e finalizado 
com manteiga e queijo parmesão

Margherita (sugo, muçarela, tomate e 
manjericão)

Divina (sugo, muçarela, calabresa, 
bacon, cebola, ovo e orégano)

Frango com cheddar (sugo, muçarela, 
frango e cheddar)

Mini tábua de frios (salaminho, queijo 
parmesão, queijo gorgonzola, queijo 
provolone, ovo de codorna, azeitona)

Bolinho de risoto com banana da 
terra e queijo coalho acompanhado 
de geleia de pimenta.

Costela de tambaqui frita



MENU R$19,90

Hambúrguer (blend especial de 
carnes), queijo muçarela, molho 
barbecue, cheddar, alface e tomate

Panceta à pururuca com molho 
barbecue e mandioca na manteiga 
de garrafa

Fettuccine ao molho (4 queijos ou 
pomodoro)

Camarão internacional - Servido sobre 
cremoso arroz com ervilhas e presunto, 
envolvido com molho branco. Gratinado 
com queijo muçarela. Acompanha 
batata palha

Carne de sol do sertão - Arroz de leite 
coberto com carne de sol desfiada e 
refogada na manteiga da terra com 
cebola roxa, nata e coentro. Gratinada 
com queijo coalho

Salmão grelhado com purê de baroa 
e molho campanha

Ragu de filé mignon acompanhado 
de arroz piamontese

Filé mignon em cubos ao molho de 
mostarda l’ancienne e risoto parmesão

Crispy Chicken: 2 mini hambúrgueres 
de pão de batata, frango crocante, 
aioli de ervas e pimenta-de-cheiro, 
alface e tomate confit servido com 
batatas rústicas, flor de sal e alecrim



MENU R$14,90

MENU R$19,90

Ravioli de gorgonzola ao molho de 
queijo

Sanduíche gourmet de costela 
barbecue (pão de hambúrguer, 
hambúrguer de costela bovina, molho 
de barbecue, alface, tomate e cebola)

Risoto Amaretto - Delicioso risoto 
de arroz arbóreo com bacon, carne 
seca, calabresa, alho-poró, banana, 
alho e cebola

Billy Ribs - Três costelinhas defumadas 
e fritas, regadas com nosso clássico 
molho Billabong e gergelim

Ridgy Digdy Mini Burgers - Dois 
suculentos mini burgers com queijo 
especial, ketchup e mostarda. Servidos 
com fritas

Kookaburra Wings® - São 4 sobreasas 
de frango empanadas com um blend 
de temperos e servidas com molho 
Blue Cheese e aipo crocante



Água sem Gás
500ml

R$5,00

350ml
Refrigerante Pepsi / Pepsi Twist R$5,00

350ml
Água Tônica R$5,00

400ml
Chopp R$10,00

400ml
Chopp R$10,00

POINT
Aquarela R$19,90

500ml
Água com Gás R$5,00

350ml
Refrigerante Guaraná Antárctica Tradicional / Zero R$5,00

350ml
Refrigerante Soda R$5,00

350ml
Refrigerante Sukita R$5,00

500ml
H2O R$5,00

330ml
Suco R$5,00

250ml
Energético R$10,00

BAROLO
Tropical Gin R$19,90

CARAMEL
Moscow Mule R$12,90

BEBIDAS

DRINKS



SOBREMESAS R$12,90

Brigadeiro com morango e sorvete de 
creme

Pizza de chocolate (ganache com 
banana)

Cheesecake com calda de frutas 
vermelhas

Cocada quente com sorvete artesanal 
de abacaxi e lascas de chocolate 
meio amargo

Brownie com sorvete, KitKat e 
castanhas

O melhor pudim do mundo - Pudim 
de leite condensado

Mini Havanna Thunder - O nosso 
brownie, com nozes pecans, servido com 
sorvete de baunilha, chantilly, crumble 
de biscoito e finalizado com a deliciosa 
calda de doce de leite Havanna



Muita música boa das 18h às 23h nas quintas e sextas e das 16h às 23h nos 
sábados e domingos. São várias apresentações acústicas de blues, rock e pop rock, 
além de shows especiais com a Banda Venosa.

27/07 Sábado

25/07 Quinta-feira
04/08 Domingo

01/08 Quinta-feira

28/07 Domingo

26/07 Sexta-feira

02/08 Sexta-feira

“TÁ TODO MUNDO LIGADO AÍ? ”
O Projeto ao Cubo é composto por três músicos que, em uma de 
suas jornadas de “fazer um som” em bares, no dia 29/03/2014, se 
encontraram e resolveram começar a fazer diferente. Inovando 
primeiramente no visual, com suas gravatas e suspensórios – 
uma característica que marcou o Projeto – a banda usa uma 
estrutura musical simples, propriamente voltada para a Música 
Popular Brasileira, Pop Rock Nacional e Internacional. O Projeto 
ao ao Cubo foi desenhado com um Violão, um Baixo Acústico 
(Baixolão) e uma Percuteria (partes de uma bateria e percussão 
em geral) somados a três vozes, criando uma mistura de 
sonoridades que flertam com Reggae, Samba Rock e ainda com 
influência de Soul Music e Funk. Essa variação é o que faz a 
diferença.

Dividimos palco com esses artistas

Titãs
Conrrado e Aleckssandro
SAMAHRA
 Oba Oba Samba House
Hawaianos
HumbeHumberto e Ronaldo
Paralamas do Sucesso 

Lu e Robertinho 
Ana Vilela 

Tico Santa Cruz
Zeca Pagodinho

Information Society
Alok

JoJorge e Mateus 

BANDA VENENO VIVO

BANDA VENOSA

BANDA DIVAS

BANDA PROJETO AO CUBO

BANDA BERILO

BANDA ROCK BROTHERS

18h
03/08 Sábado
BANDA VINITH

ATRAÇÕES

DJ’s

DJ MARI CUNHA

DJ LUCAS FRANCO
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QUINTAS E SEXTAS
DAS 18H ÀS 23H

SÁBADOS E DOMINGOS
DAS 16H ÀS 23H


