Entradas

Menu Kids

ENTRADA JARDIM EUROPA:
Azeitona, pão na chapa, patê de salmão
e ovos de codorna.

ALAMINUTINHA DE FILÉ
Cubos de ﬁlé mignon grelhado, arroz, batata
sorriso frita e ovo.

MAIONESE DE CAMARÃO:
Camarão, batata, temperos e maionese.

ALAMINUTINHA DE FRANGO
Cubos de ﬁlé de frango grelhado, arroz, batata
sorriso frita e ovo.

SALADA CAPRICHOSA:
Folhas verdes, salpicão de frango e presunto.
SALADA JARDIM EUROPA:
Folhas verdes, salada de batata com maionese,
legumes, palmito, ovos de codorna, azeitonas
e frutas em calda.
SALADA CAESAR:
Folhas verdes, cubos de frango grelhados,
molho de mostarda e mel e queijo parmesão.
SALADA DE LEGUMES:
Cenoura, brócolis, beterraba, chuchu e
molho de rúcula.

Sopas
SOPA DE FRANGO
Frango, legumes e massa ﬁna. Acompanha pão,
queijo ralado e tempero verde.
CONSOMÊ QUATRO QUEIJOS
Quatro tipos de queijos, molho branco
e pão na chapa.

Petiscos
FILÉ MIGNON XADREZ
Cubos de ﬁlé mignon grelhados na chapa.
Acompanha pão e molho remoulade.
CAMARÃO A MILANESA
Camarão a milanesa, acompanhado com
molho remoulade e limão.
QUEIJO A MILANESA
Cubos de queijo mussarela à milanesa,
acompanha molho remoulade.
PICADINHO DE FRIOS
Cubos de presunto, queijo, salame italiano,
azeitonas, ovo de codorna, pepino
e molho remoulade.
BATATA FRITA
Porção de batata frita.
ANÉIS DE CEBOLA
Porção de anéis de cebola a dorê.

MASSA GRAVATINHA
Acompanha molho bolonhesa ou branco.

Filés
FILÉ JARDIM EUROPA
Filé mignon a milanesa, recheado com palmito
e queijo, ao molho madeira com champignon
e ervilhas, abacaxi grelhado, batata noisette e
arroz.
FILÉ AO MOLHO VINHO TINTO
Filé mignon grelhado, ao molho de vinho tinto,
batata suíça e arroz primavera.
FILÉ AO MOLHO FUNGHI
Filé mignon grelhado, ao molho funghi, arroz
cremoso e legumes salteados na manteiga.

Filés de Peixes
SALMÃO AO MOLHO DE MOSTARDA E MEL
Filé de salmão grelhado, ao molho de
mostarda e mel, purê de batata e arroz.
SALMÃO COM ALCAPARRAS
Filé de salmão com alcaparras e manteiga
clariﬁcada, batata soutê e arroz primavera.
ANJO JARDIM EUROPA
Filé de peixe anjo a milanesa, recheado com
palmito e queijo, molho branco, batata noisette
e arroz.
ANJO MODA DO CHEF
Filé de peixe anjo grelhado, com ervas ﬁnas e
alcaparras na manteiga, batata rosti e arroz.
ANJO AO MOLHO DE CAMARÃO
Filé de peixe anjo grelhado com ervas ﬁnas, ao
molho de camarão, batata a vapor e arroz
cremoso.

A La Minutas

Sobremesas

PANQUECA BORDALESA
Servida quente, ao molho de vinho tinto,
recheada com creme confeiteiro.
FATIA TORTA DE SORVETE
Chantilly, sorvete de morango e massa
de suspiro.
FATIA DE TORTA MOUSSE
Castanha, mousse de chocolate meio amargo,
leite condensado, doce de leite e cream cheese.
FATIA DE TORTA DIET(KEMPER’S HAUS)
Chocolate, damasco e nozes.
PUDIM DE LEITE CONDENSADO

Lanches
VITAMINA
Leite e fruta: banana ou mamão.
XÍCARA DE CHÁ
XICARA DE CAFÉ COM LEITE
MISTO QUENTE
Duas fatias de pão, multigrãos ou de sanduíche,
requeijão, presunto, queijo e tomate.

Opcional: porção de feijão

MISTO QUENTE TRIPLO
Três fatias de pão, multigrãos ou de sanduíche,
requeijão, presunto, queijo, tomate, ovo e
mini porção de batata frita.

FILÉ COM GELEIA DE PIMENTA
Filé mignon grelhado, com geleia de pimenta,
purê de batata e arroz cremoso.

A LA MINUTA COM FILÉ MIGNON
Filé mignon grelhado, ovo frito, arroz branco,
batata frita, alface e tomate.

SANDUÍCHE
Duas fatias de pão, multigrãos ou de sanduíche,
maionese, alface, peito de frango defumado,
queijo fatiado, tomate e pepino.

FILÉ AO QUEIJO GOUDA
Filé mignon com queijo gouda grelhado, ao
molho madeira, batata noisette e arroz.

A LA MINUTA COM BIFE BOVINO
Bife bovino grelhado, ovo frito, arroz branco,
batata frita, alface e tomate.

SANDUÍCHE TRIPLO
Três fatias de pão, multigrãos ou de sanduíche,
maionese, alface, peito de frango defumado,
queijo fatiado, tomate e pepino.

FILÉ PARMEGIANA
Filé mignon a milanesa, recheado com
presunto e queijo, molho de tomate, queijo
parmesão, batata frita e arroz.

A LA MINUTA COM FRANGO
Filé de frango grelhado, ovo frito, arroz branco,
batata frita, alface e tomate.

FATIA DE BOLO

Frangos
FRANGO JARDIM EUROPA
Filé de peito de frango a milanesa, recheado
com palmito e queijo, ao molho branco com
aspargos, batata noisette e arroz.
FRANGO AO MOLHO ROSÉ
Filé de peito de frango grelhado, ao molho
rosé, batata frita e arroz com bacon.

Aqui Você é o Chef!
A) COM CARNES
Escolha o tipo de carne de sua preferência e use a
comanda anexa para escolher os acompanhamentos:
Filé de Peixe Anjo
Filé de Frango
Filé Mignon
Contra Filé
Bife Bovino

FRANGO PARMEGIANA
Filé de peito de frango a milanesa, recheado
com presunto e queijo, molho de tomate,
batata frita e arroz.

B) COM MASSAS

FRANGO GRELHADO COM LEGUMES
Filé de peito de frango grelhado, legumes
salteados, purê de batata com hortelã e arroz.

Penne

Escolha o tipo de massa de sua preferência e com
a comanda anexa escolha os acompanhamentos:
Talharim
Integral
- As porções do cardápio são individuais;
- Pedido de ½ porção e dietas especiais consulte nossos atendentes.
- Nosso sistema de cupom ﬁscal discrimina todo o seu consumo.

PORÇÃO DE FRUTAS NATURAIS
Três fatias de frutas.
CAFÉ
Leite, café, mamão, melão, pão caseiro, queijo
mussarela, peito de frango
geleia, manteiga e bolo.

