
Cardápio

311  -  DESSERT  ALLOT

Cubinhos  de  bolo  de  chocolate  com  nozes  acompanhados  de  chantilly  de  morango  30

308  -  BATONETT

Batatas  palito  fritas    acompanhadas  de  molho  tare  picante  e  maionese  verde  18

302  -  CREVETTES  ALLOT

Camarão  rosa  empanado  acompanhado  de  molho  tare  e  molho  mexicano  da  casa  65

303  -  POISSON  ALLOT

Iscas  de  peixe  empanhados  em  farinha  panko  acompanhado  de  molho  maracujá  e

molho  tare  55

304  -  PIZZETA  VEG

Massa  de  pão  bao  assada ,  aberta  como  uma  pizza  recheada  de  mix  de  cogumelos  e

mix  de  legumes  coberta  com  molho  pesto  da  casa  23

305  -  PIZZETA  BOUEF

Massa  de  pão  bao  assada ,  aberta  como  uma  pizza  recheada  de  tiras  de  miolo  de  alcatra

com  molho  de  gorgonzola  coberta  com  queijo  parmessão  e  molho  pesto  da  casa  23

304  POULET  CROCANTE

Iscas  de  peito  de  frango  empanados  com  farinha  panko  acompanhado  de  geléia  de

pimenta  e  hortelã  30

309  -  TRIO  PASTELITOS

Trio  de  Sabores  de  mini  pastéis  (quatro  queijos ,  camarão  e  frango)  acompanhados  de

geléia  de  tomate  com  pimenta  24

306  -  TRIO  ALLOT

Brusquetas  de  pão  italiano  recheadas  com  caponata  e  molho  pesto  da  casa  23

307  -  DADITO

Dadinhos  de  tapioca  feitos  com  queijo  colonial  e  queijo  coalho  acompanhado  de  molho

de  goiabada  picante  24

310  -  DUO  PASTELITOS  VEG

Duo  de  Sabores  de  mini  pastéis  (caponata  e  cogumelos)  acompanhados  de  molho  de

abacate  24



Bebidas

329  -  KOMBUCHAS  BOO

Refrigerante  Natural .  Bebida  levemente  gaseificada  produzida  com  ingredientes

naturais .  Sabores :  Uva  Branca ,  Frutas  Vermelhas ,  Limão  Sicil iano  com  Gengibre ,

Abacaxi  com  Hortelã   15

330  -  REFRIGENTE  LATA  

Coca  Cola ,  Guaraná ,  Soda ,  Coca  Cola  Zero  5

331  -  ÁGUA  

Com  ou  sem  gás   4

332  -  ÁGUA  TÔNICA  

Água  tônica  schweppes  5

333  -  ENERGÉTICO

Energético  Red  Bull    15

341  -  VODKA  DANZKA  *

Litro  de  Vodka  Danza    240

342  -  VODKA  ABSOLUT  *

Litro  de  Vodka  Absolut  240

Chopps Artesanais

327  -  ARTESANAL  IPA

Chopp  artesanal  Session  IPA  15

328  -  ARTESANAL  PURO  MALTE

Chopp  artesanal  Premium  Larger  10


