
Escolha uma proteína, um molho para combinar, e quantos 
acompanhamentos quiser. 
Cada item será cobrado separadamente.

PROTEÍNAS

CARNES

Tornedor 
Contrafilé Argentino 
Costeletas de Cordeiro 
Grelhadas 
Picanha 
Medalhão de Mignon 
Filé Mignon Grelhado 
Filé Mignon à Parmeggiana
Escalopinho de Mignon 
Churrasco (filé mignon, 
filé de frango, lombo de 
porco e linguiça)
Filé ao Paillard 

Frango à Parmeggiana
Codorna Desossada (recheada
 com tomate seco, muçarela de 
búfala e alho poró )
Sobrecoxa de Pato 
Filé de Frango Grelhado 
Filé de Peito de Frango à 
Fiorentina (recheado com 
espinafre)
Filé de Peito de Frango Recheado 
com Queijo Brie 
Medalhão de Frango
Escalopinho de Frango

AVES

Filé de Namorado Grelhado 
Filé de Linguado Grelhado 
Filé de Salmão Grelhado 
Gurjão de Peixe 

PEIXES

Carne, Frango ou Camarão

ESTROGONOFF

MONTE SEU PRATO

ARROZ 
Branco  •  À piamontese  •  De brócolis  •  À grega  •  Arroz salsado   
de alho poró com muçarela de búfala 

RISOTO
Limão  •  Funghi  •  Abobrinha  •  Tomate seco  •  Grana Padano 
Alho poró com muçarela de búfala

FAROFA
De alho  •  De ovos  •  Ovos com banana  •  Simples  •  À brasileira

LEGUMES
Ao vapor  •  Brócolis no vapor  •  Espinafre sauté 
Palmito na manteiga  •  Ratatouille
Panache de legumes (batata, cenoura e brócolis)
Legumes grelhados (berinjela, abobrinha, tomate, cebola e palmito) 

Gorgonzola  •  Funghi  •  Alecrim  •  Hortelã  •  À campanha  
Mostarda e Mel  •  Mostarda  •  Vinho Tinto  •  Ervas  •  Maracujá 
Alcaparras com Castanha de Cajú  •  Madeira com Champignon

MOLHOS

ACOMPANHAMENTOS
BATATA
Gratinada  •  Corada  •  Frita  •  Rostie  

PIZZAS NO FORNO A LENHA

ALHO E ÓLEO Muçarela e alho torrado

BOA FORMA Muçarela, alho poró, peito de peru e catupiry

CALABRESA Muçarela, linguiça calabresa e orégano

CAMARÃO COM CATUPIRY Muçarela, camarão e catupiry

CAPRICCIOSA Muçarela, presunto cozido, champignon e orégano

FRANGO COM CATUPIRY Muçarela, frango, catupiry,  

tomate e manjericão

MARGUERITA Muçarela, tomate, manjericão fresco e orégano

MUÇARELA Muçarela e orégano

PALUDO Muçarela, polvo, cebola, lula e camarão

PORTUGUESA Muçarela, calabresa, presunto, tomate, ovos, pimentão, 

azeitona verde, cebola e orégano

PRESUNTO Muçarela e presunto

PRESUNTO ESPECIAL Muçarela, presunto, catupiry,  

champignon,tomate e cebola

PRESUNTO DE PARMA Muçarela, tiras de presunto de parma, provolone e 

gorgonzola

PROVOLONE Muçarela, molho de tomate, provolone  

e orégano

QUATRO QUEIJOS COM RÚCULA Muçarela, ricota, catupiry, gorgonzola, 

parmesão e rúcula

ROMANA Muçarela, rodelas de tomate, filé de aliche  

e orégano

SALAMINHO Muçarela, tomate seco, salaminho, cebola  

e azeitona verde

SICILIANA Muçarela, champignon, bacon e ovos

VEGETARIANA Muçarela, tomate seco, berinjela,  

pimentão e abobrinha

TOMATE SECO Muçarela, tomate seco e orégano

LOMBATA Muçarela, molho de tomate, burrata em lascas grossas e finas 

rodelas de tomates.

PIZZAS NO FORNO A LENHA

SÃO FRANCISCO Muçarela, molho de tomate, linguiça calabresa, fatias de 

tomates, muçarela de búfala e azeitona preta.

RENATO COTTA Muçarela, molho de tomate, salaminho, champignhon, 

azeitona preta, ovos e tomates.

LEANDRO MOTTA Muçarela, molho de tomate, muçarela búfala, camarões, 

palmito,  azeitona verde, parmesão e tomate fresco.

GOOD PIZZAIOLO Muçarela, molho tomate, camarão, tomate seco, palmito, 

azeitona preta, manjericão fresco

PIZZAS DOCES
BANANA Muçarela, banana, canela e açúcar

CHOCOLATE Muçarela e chocolate

ROMEU E JULIETA Muçarela, goiaba e queijo minas

BANANA NEVADA Muçarela, banana, catupiry e canela em pó

CESTA DE FRUTOS DO MAR
Seleção de frutos do mar gratinados com catupiry, servidos  na cesta 
de parmesão
PAELLA DE FRUTOS DO MAR 
GOULASH
Gnocchi com cubos de filé mignon ao molho madeira e ervas finas
CAMARÃO À MILANESA
Com molho tártaro
POLVO PALUDO
Seleção de frutos do mar ao alho e óleo com brócolis e cebola, 
servidos na cesta de parmesão

PRATOS DA CASA
CAESAR SALAD
Alface americana, parmesão, croutron e molho cremoso.
SALADA VERDE
Folhas verdes variadas, gorgonzola, nozes picadas e finas fatias de maçã ao 
molho mediterrâneo
SALADA CAPRESE
Muçarela de búfala, tomate cereja, folhas frescas de 
manjericão e um toque de azeite extra virgem aromatizado
SALADA MISTA
Alface, tomate e palmito
SALADA DE MAIONESE TRADICIONAL
Batata, salsa e maionese
SALADA DE PALMITO
Palmito

SALADAS



MOUSSES
Mousse de chocolate  •  Mousse de maracujá
TORTAS
Torta Alfajor  •  Torta Mousse  •  Torta Suiça 
Torta Cheesecake  •  Torta Crocante 
OUTROS
Brownie  •  Peti t gateau  •  Pudim   •  Quindim  •  Profi teróles  •  
Salada de Frutas  

SOBREMESAS

Refrigerante em lata  •  Refrigerante 1,5 litros
Sucos 500ml e 1 litro  •  Cerveja long neck

BEBIDAS

Qualidade Paludo no 
conforto da sua casa.

2715-3200
LIGUE AGORA:

Segunda a Sexta - das 11:30h às 15h / Das 18h às 24h
Sábado e Domingo - das 11:30h às 24h
www.grupopaludo.com

FUNGHI  com ti ras de mignon 

CAMARÃO  com muçarela de búfala e tomate seco

PATO  com damasco seco

FRUTOS DO MAR  com muçarela de búfala e tomate seco

RISOTO GRANA PADANO

RISOTOS (PORÇÕES)

CALZONES
FRANGO COM CATUPIRY  tomate e manjericão

PRESUNTO ESPECIAL  com muçarela, catupiry, champignon, to-
mate, cebola e orégano

CAMARÃO COM CATUPIRY
QUATRO QUEIJOS

LASANHA A BOLONHESA
Massa fresca, muçarela, molho  bolonhesa

LASANHA CAMARÃO
Massa fresca, muçarela, camarão e catupiry

LASANHA DE QUEIJO E PRESUNTO
Massa fresca, champignon, grati nada com molho de tomate e parmesão

RONDELLI DE RICOTA COM NOZES
Rocambole recheado com ricota e nozes, grati nado com molho branco e 
parmesão

RONDELLI DE QUEIJO E PRESUNTO
Rocambole recheado e grati nado com molho branco 
e parmesão

CANELONE DE FRANGO COM CATUPIRY
Massa recheada de frango com catupiry, grati nado com molho branco e 
parmesão

CANELONE DE QUEIJO E PRESUNTO
Massa recheada de presunto e muçarela, grati nado com molho branco e 
parmesão

CAPELETTI DE CARNE  | CAPELETTI DE FRANGO

RAVIOLI DE CARNE | RAVIOLI DE RICOTA COM ESPINAFRE

MASSAS ARTESANAIS PALUDO CARPACCIO TRADICIONAL
Fati as de carne ao molho de alcaparras

CARPACCIO DA CASA
Fati as fi nas de carne com rúcula à Juliana, molho mostarda, 
muçarela de búfala e alcaparras

CARPACCIO DE SALMÃO
Fati as de salmão ao molho de alcaparras

CARPACCIO DE SALMÃO PALUDO
Fati as fi nas de salmão ao molho de alcaparras, palmito, rúcula e 
parmesão.

CARPACCIOS
Todos os carpaccios serão acompahados 
de torradas ou pizza branca

SOPAS
Sopa de Feijão  •  Sopa de Lenti lha • Caldo Verde  •  Canja de Galinha
Sopa de Capeletti   de Frango  •  Sopa de Capeletti   de Carne

Espaguete  •  Talharim   •  Penne

MOLHOS

Ao Pesto  •  Ao Sugo  •  Alho e Óleo  •  Camarão  
Bolonhesa  Carne moída com molho sugo  

Camarão com catupiry  Camarão com catupiry grati nado

Caprese  Molho sugo, muçarela de búfala, tomate cereja e manjericão 

Carbonara  Ovos, bacon, molho branco e creme de leite 

Di Manzo  Cubos de fi lé com molho à escolha (branco/sugo/4 queijos) 

Frutos do Mar   Molho branco, molho de camarão, polvo, lula, catupiry e parmesão

Funghi   Funghi, molho branco, molho madeira e catupiry

Gamberetti     Molho branco, molho sugo, catupiry, camarão e parmesão (grati nado) 

Matriciana   Cebola, bacon e molho sugo 

Parisiense   Molho branco, frango desfi ado, ervilha e presunto

Quatro Queijos   Muçarela, catupiry, gorgonzola e parmesão 

Vegetariano   Abobrinha, berinjela, tomate seco e pimentão

Parisiense   Molho branco, frango desfi ado, ervilha e presunto 

Rústi co  Molho sugo, bacon, calabresa, manjericão, alho poró, azeitona preta e cebola

MASSAS


