ANTIPASTI

Entradas

COUVERT

R$ 7
Pão rústico de fermentação natural feito em nossa padaria

R$ 24
Fatias de lagarto cozidas e temperadas com molho de atum, alcaparras e azeite

CAPONATA SICILIANA

CROSTONE FONTAL E MIELE TARTUFATO

R$ 26
Caponata de berinjelas, abobrinha, pimentões, salsão, tomates, alcaparras,
alho e uvas passas

PANZANELLA CLASSICA

R$ 24
Salada fria de pão com tomates, manjericão, azeitonas pretas, alcaparras
e cebola, temperada com azeite e vinagre

FICHI E FORMAGGI

R$ 42
Salada de rúcula, ﬁgos, queijo de cabra, praliné de castanha de caju
e aceto balsâmico

PIATTI

VITELLO TONNATO

R$ 37
Fatia de pão rústico da nossa padaria com queijo fontal, mel e salsa tartufata

IMPETATA DI COZZE

R$ 72
Mexilhões frescos cozidos com vinho branco, alho, salsinha e limão

ARANCINI

R$ 35
Bolinho de risotto de linguiça recheado de mozzarella de búfala Vitalatte

BURRATA E POMODORO

R$ 67
Burrata Vitalatte com geléia de tomates e crostine

Pratos individuais

RIGATONI ALLA NORMA

R$ 54
Massa seca di Gragnano com molho pomodoro, berinjelas assadas,
alho e ricota de búfala Vitalatte

OSSOBUCO ALLA MILANESE

RAVIOLI DI MANZO E BROCCOLI

POLPETTE DI MAIALE E MANZO

R$ 62
Ravioli de carne cozido ﬁnalizado no próprio molho com brócolis

RISOTTO AI FUNGHI E TARTUFO

R$ 82
Risoto de cogumelos ﬁnalizado com salsa de trufas negras

PIATTI PER DUE

R$ 56
Almôndegas de carne suína e bovina cozidas no molho pomodoro,
acompanha guarnição

Pratos para duas pessoas

TAGLIATELLE ALLA BOLOGNESE

R$ 135
Massa fresca, molho bolonhesa, salsinha e manjericão

SPAGHETTI ALLA MARINARA

R$ 145
Spaghetti fresco, molho pomodoro, alho, orégano, lulas e mexilhões

ZITI AL RAGÙ DI SALSICCIA

R$ 116
Massa feita na casa com semolina, ragu de linguiça fresca, tomate
e sementes de erva-doce

FILETTO ALLA MILANESE

R$ 135
Filé empanado e frito servido com limão siciliano, acompanha guarnição

DOLCI

R$ 86
Ossobuco cozido por 12 horas em seu próprio molho de legumes e ervas,
acompanha guarnição

FILETTO ALLA PARMIGIANA

R$ 173
Filé empanado e frito, molho de tomate, mozzarella Vitalatte
e queijo Grana Padano, acompanha guarnição

PORCHETTA ARROSTITA

R$ 175
Fatias ﬁnas de porchetta temperada e assada por 6 horas ao estilo romano,
acompanha guarnição

GNOCCHI ALLA CREMA DI STOCAFISSO
GRATINATO R$ 154
Gnocchi de batatas, bacalhau desﬁado no creme de leite gratinado
com farinha de pão rústico

Sobremesas

CANNOLI SICILIANI

- GUARNIÇÕES Todos os pratos de carnes acompanham uma guarnição.

R$ 29

2 unidades de cannoli com recheio tradicional de ricota, laranja e pistache

TORTINO AL CIOCCOLATO

PATATE EATALY

Batatas assadas e depois fritas com alecrim

R$ 26

POLENTA AL PECORINO

Bolo de chocolate, mousse aveludado de chocolate Venchi 56% e crocante
de chocolate com avelã

Polenta cremosa com queijo Pecorino

INSALATA MISTA
A taxa de serviço de 13% é opcional, não obrigatória.

Pratos trufados

Salada de folhas

