cardápio

Nosso cardápio foi elaborado pela chef Debora
Shornik, que também é chef e proprietária do
restaurante Caxiri, em Manaus. Ela tem como
inspiração os ingredientes da terra, fresquinhos, da
época e não convencionais, assim como valorizamos
em nosso restaurante - produtos locais, ingredientes
frescos e comida preparada na hora, para atender a
fome de todos que vêm até aqui, de acordo com a
preferência de cada um.
Esperamos que este lugar conforte a todos com
nossos aromas e temperos.

Sejam bem-vindos!

entradas
Ceviche de peixe fresco
no tucupi e batata doce

R$
42

Pirarucu fresco confitado com feijão de praia

42

Salada de quiabos tostados com tomate

33

macaxeira e jambu escaldado

molho de castanha fresca

Salada de folhas com tomate, ovo cozido e cenoura assada
molho de tucupi e lascas de castanha fresca

Salada de tomate e queijo coalho
no vinagrete de tucupi e manjericão

Salada de legumes assados
molho de iogurte e sementes

Salada de lentilha com berinjela assada,
tomate assado e hortelã

38
26
42
38

molho de iogurte e tahine

Salada de cevadinha com cebola roxa, tomate, castanha,
ervas, ricota caseira

38

molho cremoso de abacate

Salada de cenoura, beterraba, pepino e maxixe

38

molho de ervas e lâminas de castanha fresca

Niçoise cabocla

42

Brusquetta de queijo coalho

38

Brusquetta de tomate assado

38

cama de folhas, pirarucu confitado, ovo cozido, feijão de metro e batata dourada

pimenta de cheiro queimada, castanha e pesto de jambu

com ricota, queijo coalho e pesto de jambu

peixes, carnes
PEIXES
Surubim ao creme de castanha

R$
90

purê rústico de cenouras, feijão verde e arroz com mangarataia

Moqueca de surubim

88

Filé de tucunaré

93

com pirão, arroz e farofa
grelhado em caldo aromático de tucupi e vinho branco, batatas
coradas na manteiga de ervas e farofa de tucumã

Pirarucu fresco

90

Caldo de peixe do dia

50

com purê de batata doce, farofa da casa e pesto de jambu
com verduras e farinha Uarini

Pirarucu de casaca nova

gratinado de pirarucu seco com batatas, banana, tomate, leite
de coco, parmesão e arroz de jambu

81

CARNES
Filé mignon

93

Costela de porco braseada

85

Picadinho Amazônico

95

Hambúrguer de fraldinha e alcatra

xx

Filé á milanesa

54

com batatas e cebolas grelhadas com molho de tucupi e mostarda
com purê de batatas com raspas de limão e couve na manteiga

arroz com feijão manteiguinha aromático, cebolas caramelizadas, farofa da casa, ovo frito e banana grelhada
com cebolas assadas, batata rústica e aioli
com batata rústica

aves e vegetariano
AV E S

R$

Peito de frango grelhado

80

Curry de frango

85

Pato no tucupi

70

Arroz de pato

68

com legumes assados, verduras tostadas e sementes
com arroz jasmine
com legumes e jambu
com tucupi, jambu e pimenta de cheiro

V E G E TA R I A N O
Dahl de ervilha

55

Hambúrguer de ricota

64

Escondidinho de legumes

55

Caldo verde amazônico

45

Espaguete

45

Pene integral

67

Estrogonofe de cogumelos

70

Creme de cogumelo yanomami

68

Arroz vegetariano

58

com arroz aromático e verduras tostadas

em crosta de farinha d’água com legumes assados e verduras tostadas

com berinjelas, tomate, cebola e purê de macaxeira

com molho de tomates frescos, queijo de coalho e manjericão
com creme de jerimum, feijão verde, ricota caseira e gergelim
com arroz e banana palha

com feijão manteiguinha, jerimum, tomate, cebola e alho assados

Produto sazonal, consulte o garçom

guarnições
Você pode escolher uma de nossas carnes
grelhadas com duas guarnições
GUARNIÇÕES

R$

Purês

22
Batata ou batata doce ou macaxeira ou cará ou banana

Assadeira de raízes assadas

20

Batata, batata doce, macaxeira, cará, cenoura e beterraba

Legumes assados

20

Berinjela, jerimum, tomate, cebola e alho

Nossas verduras tostadas

18

Feijão de metro, couve e quiabo

Nossas frutas grelhadas

20

Abacaxi, banana pacovan e manga

Baião amazônico

22

Arroz, feijão de praia e queijo coalho

Farofa da castanha

22

sobremesas
R$
Salada de frutas flambadas

42

Com sorvete e farofa de castanha

Manjar de coco

35

Com calda de frutas da estação

Pudim de leite

28

Com castanha e creme montado de laranja e contreau

Torta de chocolate intenso

38

Com compota de cupuaçu e lâminas de castanha fresca

Banana pacovan assada

22

Com sorvete de amendoim e doce de leite

Creme Brulée de pupunha

35

Compota de fruta da época

28

Com queijo e nosso biscoito

Affogato

18

Sorvete com café

Sundae
Sorvete, calda de chocolate e farofa de castanha

35

