Servido de segunda a sexta-feira.

Todos os pratos principais permitem a escolha de uma
entrada e uma sobremesa.

Pão Mangiare
quentinho,
azeite e sal
marinho ...
5, por pessoa
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Pão Mangiare
quentinho,
azeite e sal
marinho ...
5, por pessoa

Principais

Entradas

Principais

Entradas

Chorizo grelhado, purê de batatas
com ervas ... 56,

Salada Guapa

Chorizo grelhado, purê de batatas
com ervas ... 56,

Salada Guapa

Polpettine de carne, molho de tomates,
capellini na manteiga ... 46,
Frigideira de linguiça artesanal de porco,
ovos estalados, salada de tomates
e cebola, bom pão ... 38,
Gnocchi de batata-doce e feijão,
com molho de cogumelos e missô (v) ... 42,
Peixe do dia, salada de tomates
e abobrinhas assados, aïoli ... 62,

Mix de folhas, tomate, nuts e
molho da salada do La Guapa

Salada Caesar
Alface, molho Caesar caseiro,
parmesão e migas de pão

Entrada de hoje
(pergunte ao garçom)

Sobremesa

Especial do dia
(pergunte ao garçom) ... 54,
Sobrecoxas assadas, purê de
beringelas e amendoim ... 48,

Especial do dia
Salada de frutas

De segunda a sexta no almoço, os pratos marcados
com no cardápio regular podem ser pedidos
acrescidos de entrada e sobremesa do executivo.

(v) Pratos vegetarianos
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