CARDÁPIO MOCELLIN ILHA DO GOVERNADOR
* DELIVERY*
*Sujeito a alterações (última alteração 01/03/2021)
ENTRADAS

•

Pastel de Queijo ou de Carne: 6 unidades (R$ 16,00) ou 12
unidades (R$ 32,00)

•

Pastel de Camarão: 6 unidades (R$18,00) ou 12 unidades (R$
36,00)

•

Carpaccio de carne -R$ 38,00

•

Carpaccio de salmão - R$ 42,00

•

Mini Burguer de Picanha S/A com Pão de Alho - 6 unidades
de mini hambúrguer de picanha e 6 unidades de pão de alho.
R$ 39,90

SALADA
Salada Verde (rúcula, alface, agrião, tomate e palmito) -R$
34,00
NOVIDADES
• Rodizio em casa- R$ 180,00
Picanha, bife de chorizo, rib eye + linguiça de pernil, linguiça
calabresa,+ coração de frango + frango+ pão com alho + queijo
coalho+ 2 pastéis de queijo+ 2 pastéis de carne +3

acompanhamentos: batata portuguesa; arroz branco, farofa de
ovos e molho à campanha.

•

•

Paleta de cordeiro –R$ 135,00 **(o pedido deve ser feito com 02
horas de antecedência). Uma peça inteira de paleta de cordeiro
suculenta, acompanhada por geleia de hortelã e dois
acompanhamentos.
Galeto assado na brasa—R$65,00 acompanhando por arroz
branco, batata portuguesa e farofa de ovos + 1 Coca cola 1,5 L
(serve entre três e quatro pessoas)

• Churrasco misto 600g – R$ 130,00 composto por: baby beef,
frango, linguiça e pão de alho, acompanhado por arroz branco e
batata frita +1 coca cola 1,5 L- (serve entre duas e três pessoas) -

GRELHADOS
Cortes Nobres de Qualidade
• Bife de Rib Eye Black Angus 600gr – R$ 115,00
• Bife de Rib Eye Black Angus 300gr-R$ 65,00
• Bife de Chorizo 300gr - R$ 65,00
• Bife de Chorizo 600gr - R$ 115,00
• Filé Mignon 600gr - R$ 130,00
• Filé Mignon 300gr- R$ 75,90
• Costela de Ripa 800gr- R$ 130,00
• Assado de Tiras 800gr - R$ 130,00
• Picanha 600gr- R$ 115,00
• Picanha 300g – R$ 65,00
• Sobrecoxa de Frango desossada 300gr - R$ 45,00
• Coração na Brasa 300gr- R$ 45,00

• Salmão grelhado 300gr - R$ 62,00
• Costela Barbecue (1 peça) - R$ 93,00 Costela de porco servida ao molho
barbecue + aipim frito e batata rustica

•
• Trio de Linguiças (500g); linguiças de costela, de pernil e linguiça
calabresa + 1 acompanhamento – R$ 61,00
Molhos (escolha 1 opção)
Chimichurri, mostarda ou molho à campanha
Nos grelhados de 300g (escolha 1 acompanhamentos)
Nos grelhados a partir de 600g (escolha 2 acompanhamentos)
*Acompanhamentos
Arroz branco, legumes salteados, batata frita ou assada, farofa,
farofa de ovos, aipim, arroz com brócolis, polenta ou banana.
RISOTOS
(Porção para duas pessoas)

•

Risoto de Alho Poró com Camarão - R$ 70,00

•

Risoto de Funghi - R$ 68,00

•

Risoto de Queijo Grana Padano -R$ 77,00

•

Risoto de Camarão- R$ 70,00
MASSAS

•

Penne aos Quatro Queijos - R$ 48,00

*PRATOS EXECUTIVOS – 250g*

•

Noix- filé de costela + risoto de alho poró: R$ 45,90

•

Miolo de alcatra grelhado + penne ao molho branco: R$ 46,00

•

File mignon + arroz a piamontese: R$ 58,00

•

Filé de peito de frango + salada verde:R$ 43,00

•

Filé de sobrecoxa + arroz de brólis: R$ 43,00

•

Churrasco misto: baby beef, frango, linguiça, acompanhado
por arroz branco e batata frita - R$ 48,90
(serve uma pessoa)

ACOMPANHAMENTOS À PARTE
Cada acompanhamento custa R$ 25,00

• Batata assada

•

Aipim frito

• Batata portuguesa

•

Arroz branco

• Farofa com ovos

•

Arroz com brócolis

• Legumes salteados

•

Banana frita

•

Cebola empanada

• Polenta frita

•

Farofa simples

SOBREMESAS

•

Fatias de Torta – (Brigadeiro, alemã, limão, palha Italiana ou
Tiramisù) R$ 24,00 -

•

Torta Inteira aro24 – R$ 120,00

