Os clássicos de diferentes localidades
da Itália unidos em um só menu

couvert -

R$

6

Pão rústico feito na nossa
padaria em forno a lenha
com azeite extravirgem

Caponata siciliana
Pimentões, abobrinhas, berinjelas, salsão,
uvas passas, manjericão, azeite e ervas

R$

14

R$

26

R$

18

R$

49

Típico da região da Liguria

PAPPARDELLE POLPO E CALAMARi
Massa fresca artesanal, polvo, lula, tomate cereja
e azeite extra virgem

Carne Cruda tartufata all'albese
Carne da raça piemontês, salsa trufada, flor de sal, pimenta
do reino, cebolete, azeite, lascas de Grana Padano e crostini

BRESAOLA E RUCOLA
Produzido com carne bovina, rúcula, e
vinagrete de limão siciliano

Tagliatelle alla bolognese
Massa fresca feita na casa, molho bolonhesa,
salsinha e manjericão

39

R$

29

R$

54

R$

48

Típico da cidade de Bologna

R$

58

Gnocchi, panna, broccoli e prosciutto
Gnocchi de batata com creme, brocólis e presunto cru
Típico do Norte da Itália

Típico do Sul da Itália

Rigatoni alla Norma
R$ 39
Massa seca de Gragnano tipo Rigatoni, molho de
tomate, berinjela, ricota de búfala Tuttolatte e manjericão
Típico da região da Sicilia

R$

Típico da Lombardia

Típico da Sicilia

RAVIOLI di ricotta e spinaci
Ravióli de ricota Tuttolatte e espinafre, com molho
de manteiga, limão e pistache

29

Típico da cidade de Alba

Típico da Sicilia

arancini
Bolinho frito de arroz de risotto com ragú de
linguiça e mozzarella de búfala Tuttolatte

R$

Típico da Ilha de Capri

Típico da Sicilia

INSALATA DI FINOCCHIO E AGRUMI
Salada de erva doce com grapefruit, salsinha ,
laranja, pinoli e limão siciliano

insalata Caprese
Tomates variados, mozzarella de búfala Tuttolatte,
manjericão, azeite e flor de sal

Você sabia que, o Rigatoni alla Norma nasceu em 1831 quando o
dramaturgo siciliano Nino Martoglio, encantado pelo perfume e
sabor do prato, exclamou: "Este prato é uma verdadeira
"Norma". Uma referência à obra prima do compositor de ópera
Vincenzo Bellini que estreou no mesmo ano em Milão.

Ossobuco alla milanese
Corte bovino, cozido no próprio molho com gremolata
de salsinha, limão, azeite, pimenta dedo de moça,
tomilho e alecrim

R$

59

R$ 58
Filetto alla Parmigiana
Filé mignon empanado, frito e gratinado com molho de tomate,
mozzarella de búfala e Grana Padano

Típico de São Paulo, a cidade mais italiana fora da Itália

Típico da cidade de Milão

Brasato di Maiale alla Birra
Paleta suína desossada, assada lentamente com cerveja,
geléia de damasco e especiarias, acompanha salada de
salsão e maçã. Receita tradicional do Eataly

R$

49

Pesce alla mediterrANEA
R$ 68
Peixe do dia assado, servido com legumes orgânicos
"Santa Adelaide" e molho de tomate cereja, alcaparras e azeitonas
Típico da Costiera Amalfitana

Típico do Piemonte

FILETTO AI FUNGHI
Medalhão de filé mignon servido com molho de funghi

R$

Típico do Norte da Itália

patata EATALY
Batatas assadas e depois fritas com alecrim

R$ 18
Insalata di foglie
Mix de folhas, tomate cereja assado, lâminas de grana
padano e vinagrete de limão siciliano

spinaci alla Romana
Espinafres, uvas passa e pinoli

R$

Polenta al Pecorino
Polenta cremosa com queijo Pecorino

18

BABa AL RHUM
R$ 22
Massa tipo brioche banhada em calda de
açúcar, especiarias e rum, recheado com
creme de confeiteiro

PREZIOsO
Crocante de avelã e chocolate, biscuit de
avelã recoberto de chocolates ao leite e
meio amargo

R$

12

R$

12

cervejas | garrafa
PAULISTÂNIA Lager
PAULISTÂNIA Pátio do Colégio

PRATA Água com e sem gás
PANNA Água sem gás
SAN PELLEGRINO Água com gás

R$

19

REFRIGERANTES

R$

19

MOLECOLA
WEWI Guaraná, Laranja e Cola
WEWI ZERO Guaraná, Laranja e Cola

SODAS
NIASCA Limonata, Mandarinata

R$

11

SODA ITALIANA Morango, maçã verde,

R$

10

tangerina e manga

R$

18

R$

18

R$

22

Águas

cervejas | chopp
PAULISTÂNIA CLARA Lager Premium 4,8%
PAULISTÂNIA CRAFT Consulte as opções

55

Você sabia que o Filé à Parmegiana não é uma receita típica
italiana? Ele foi inventado no Brasil, especificamente em São
Paulo. Já a parmigiana na Itália, é feita com berinjela em
camadas, molho de tomate e queijo parmesão.

SUCO NATURAL Greenpeople
Maçã, laranja, abacaxi com hortelã e uva

R$

7

R$

9

R$

9

R$

10

R$

8

R$

8

R$

10

