
Somos um povo que transcende da Idade do Bronze, nossos costumes 
foram inspirados na vivência e nas conquistas da história... 

Somos uno em culturas que circundam o globo terrestre. De norte a sul, 
de leste a oeste, a nossa península é retrato fiel do progresso cultural de 
uma nação que o soube observar, experimentar, desenvolver e evoluir nos 

prazeres da confraternização.

Vivemos com a língua que se fala com as mãos e adicionamos novos 
ingredientes para sermos ainda mais felizes.

A musicalidade encontra-se no entoar imaginário da tarantela, em pratos 
que são verdadeiros poemas...

Danças que retratam a herança deixada por descendentes, trajando vestes 
e vibrando em coro melodias que não precisam de letras e sim, de vida.

Os temperos eram e são passaportes garantidos de uma boa mesa. O que 
muitos têm como pecado, nós, exaltamos como momentos divinais em 

família e com amigos...

Falamos muito, juntos e alto. Nem Caravaggio poderia pintar um quadro 
com tamanha felicidade.

Viva Itália!
Viva intensamente, generosamente e verdadeiramente Itália!

Sejam bem-vindos às Terras Altas da
vivenciação gastronômica!





• Buffet de Antepasto 100g..............................................................R$    21,90
 
• Cesta de pães .................................................................................R$   33,00 

• Carpaccio 
     Carpaccio de carne com salada de rúcula, lascas de grana padano e crostini...................R$   54,00

• Salada Mista Alface, agrião, tomate, azeitona Azapa e cebola roxa.......................R$   38,90
• Salada de palmito Alface, agrião, palmito, azeitona azapa, tomate e cebola roxa ....R$   66,00
 
• Salada Caprese 
    Com as cores da bandeira da Itália ela e composta por mozzarella de búfala, tomate
    e manjericão temperados com azeite de oliva.....................................................R$   58,00
• Salada È Vero!
  Mozzarella de búfala, nozes, tomate cereja, azeitona Azapa, rúcula e pesto de manjericão...R$   65,00
• Piatto Vegano 
    Combinação de shiitake salteado com cebola roxa, pimentões coloridos, nozes,
    azeitonas no azeite de oliva, acompanhado de berinjela e abobrinha grelhadas................R$   72,00

• Spaghetti ao sugo de pomodoro ...…………………..…………....R$ 115,00
• Spaghetti ao pesto de manjericão e muito parmesão....………....R$  117,00
• Spaghetti ao alho e óleo.....….....………………………………....R$  115,00
• Spaghetti com polpetas ao sugo de pomodoro ...........………......R$  137,00
 
• Spaghetti a Carbonara *Novidade
     Massa fresca, ovos, queijo (ovelha) pecorino e bacon.........................................R$  142,00
• Spaghetti Alla Putanesca *Novidade
     Massa fresca, tomate, alho, azeite, anchovas, azeitona e alcaparras..........................R$  137,00

• Fettuccine ao molho branco com parmesão………...…………....R$  127,00
• Fettuccine Alfredo especial
     Pasta com creme de leite, parmesão, tiras de frango grelhadas, bacon e ervilhas frescas....R$ 152,00
• Tagliatelle paglia e fieno Pasta ao molho branco com presunto e champignon....R$ 142,00

Entradas

• Entradinha Imperial 
     Camarões médios, anéis de lula e iscas de salmão empanados. Acompanha molho Aioli.....R$   94,00
• Bruschetta com mozzarella de búfala, tomate fresco e rúcula......R$   53,00 
• Bruschetta ao gorgonzola e cebolas carameladas...........................R$   55,00  
• Bruschetta com presunto cru, tomate seco e rúcula.....................R$   54,00
• Provoleta acompanhada de bruschetta ao azeite……..………….R$   66,00











• Bacalhau ao forno
    Lombo de bacalhau assado com tomate ao forno, 
     alho, azeitonas pretas em tiras, ovos, brócolis e cebola...........................................R$ 242,00
• Salmão grelhado 
     Creme de espinafre e palmito pupunha ao forno….…………….............………R$ 169,00
• Truta na manteiga
     Palmito de pupunha, amêndoas e alcaparras…..….………………..........……..R$  179,00

Escolha um acompanhamento

• Spaghetti ao alho e óleo  • Fettuccine ao molho branco com parmesão
• Spaghetti ao sugo de pomodoro  • Batata frita chips ou rústica e arroz branco

• Legumes na manteiga  • Arroz de brócolis ao alho
• Salada Mista • Salada Caprese

 
Mude seu acompanhamento por apenas: R$ 57,90

Acompanhamento especial
• Gnocchi aos quatro queijos  • Fettuccine aos quatro queijos

• Gnocchi ao sugo de pomodoro • Spaghetti ao pesto
• Salada de Palmito • Salada È Vero!

• Capeletti de frango in brodo……….….………....……………….R$   107,00
• Creme de palmito acompanhado de bruschettas ao aioli………..R$   107,00
• Sopa de cebola acompanhada de bruschettas ao aioli ……......….R$   107,00

• Panna Cotta 
     Uma sobremesa típica da região italiana do Piemonte, elaborada com
     creme de leite fresco, fava de baunilha e calda de frutas vermelhas ou laranja.................R$   33,80
• Crostata de maçã quente com gelato de baunilha…….........….....R$   35,80
• Taça Afogatto 
     Gelato Fior di Latte com café espresso.............................................................R$   31,80
• Taça Ferrero Rocher…………………………….....................….....R$   37,80
• Torta de chocolate intenso………………………………….…......R$   33,80
• Tiramisù da Tradição…………………………………………...….R$   35,80

As sobremesas com gelato são servidas até
o horário de fechamento da Doce Infância.

Coppetta de gelato pequena
Tradicional..................R$   14,90

  Coppetta de gelato média
  Tradicional..................R$   18,90
   





Pizza à Lenha

• Mozzarella
    Molho de pomodoro fresco, mozzarella e orégano.  ........................
• Margherita 
     Molho de pomodoro fresco, mozzarella, mozzarella de búfala,
     tomates frescos e orégano...................................................... 
• Napoletana
     Molho de pomodoro fresco, mozzarella, presunto cozido e orégano.......
• Caprese
     Molho de pomodoro fresco, parmesão, tomate fresco,
     mozzarella de búfala, pesto de azeitona preta e manjericão................
• Tonno
     Molho de pomodoro freso, Mozzarella, atum,
     cebola e orégano................................................................
• Calabresa
     Molho de pomodoro fresco, mozzarella, linguiça calabresa,
     cebola, azeitonas pretas e orégano.............................................
• Presunto Parma e Shitake
     Molho de pomodoro fresco, mozzarella, shitake,
     presunto cru e orégano.........................................................
• Cogumelos com alho poró
     Molho de pomodoro  fresco, mozzarella, shitake, 
     champignon, alho poró e orégano..............................................
• Palmito com lascas de parmesão
     Molho pomodoro fresco, mozzarella, palmito, lascas de parmesão
     e orégano.........................................................................
• Rúcula com tomate seco
     Molho de pomodoro, mozzarella de búfala, tomate seco, rúcula e orégano

• Zucchini
     Molho de pomodoro fresco, Mozzarella de búfala, abobrinha,
     alho e catupiry ..................................................................
• Cello
     Molho de pomodoro fresco, mozzarella, presunto cozido,
     cogumelo paris fresco e fios de azeite.  .......................................
• Portoghese
     Molho de pomodoro fresco, mozzarella, ovos cozidos,
     presunto cozido, cebola roxa e pesto de azeitonas pretas....................
• Caponata
     Molho de pomodoro fresco, mozzarella, abobrinha,
     berinjela, cebola, cogumelos frescos, nozes e ervas fresca..................
• Pepperoni
     Molho de pomodoro fresco, mozzarella, pepperoni e erva doce ...........
• Aliche
     Molho de pomodoro fresco, filés de aliche, alho cru e orégano ............
• È vero!
     Molho de pomodoro fresco, pepperoni, (gorgonzola ou mozzarella),
     catupiry, geléia de pimenta, tomates cereja marinados no manjericão
    e azeitonas verdes. ...............................................................

BAMBINO FAMIGLIA

R$ 49,90 R$ 79,90

R$ 54,90 R$ 84,90

R$ 52,90 R$ 84,90

R$ 57,90 R$ 92,90

R$ 57,90 R$ 94,90

R$ 57,90 R$ 84,90

R$ 67,90 R$ 95,90

R$ 58,90 R$ 94,90

R$ 58,90 R$ 88,90

R$ 57,90 R$ 78,90

R$ 58,90 R$ 95,90

R$ 55,90 R$ 94,90

R$ 57,90 R$ 94,90

R$ 55,90 R$ 95,90

R$ 58,90 R$ 95,90

R$ 57,90 R$ 94,90

R$ 57,90 R$ 95,90









Fondue

• Fondue de Chocolate Suiço
Ganache de chocolate meio amargo, temperada com café espresso e acrescida de chocolate Lindt 

meio amargo...............................................................................................R$ 102,90
- Acompanhamentos:
• Frutas sazonais
• Biscoito Champanhe
• Damasco com nozes
• Farinha de Ovomaltine





• Água mineral.....................................................................................R$    7,95
• Água mineral c/ gás...........................................................................R$    8,95
• Água Italiana San Pellegrino 250ml.................................................R$   10,95



Entradas




