Azeite Giuseppe

Couvert
Couvert com salada Grill

Aperitivos . . .
Lingüiça (1 unidade)
Lingüiça de Costela Black Angus (2 unidades)

Carpaccio de Picanha
Palmito fresco sem casca na brasa
Capa de filé Aperitivo
Costela de Boi Aperitivo

Saladas Orgânicas . . .
Caesar
Alface americana, croutons e com molho tradicional

Caesar Salad com tiras de frango
Alface americana, Tiras de Frango, croutons e com molho tradicional

Mista
Tomate, alface, rúcula, agrião, cenoura, palmito, repolho roxo e vinagrete

Grill
Folhas verdes, tomate cereja, repolho roxo, maçã verde e molho de mostrada

Clássicos . . .
Feito na brasa, com direito a um acompanhamento.
Porções individuais.

Maminha
Nossa tradicional maminha é uma raridade, corte característico das antigas
Casas de carne cariocas.
Hoje só se encontra esse privilégio no Giuseppe Grill.

Picanha Supra-Sumo
Exclusividade, corte criado e desenvolvido por nós. É tão específico, que
De uma peça inteira de Picanha só se extrai apenas 1 Supra Sumo, que é a
Parte mais macia, suculenta e saborosa da Picanha.
É a marca registrada da casa.

Costela de boi
Com técnica especialíssima de preparo este corte chega a ficar por mais
De 8 horas no alto da churrasqueira, que lhe confere sabor e maciez
Inigualáveis.

Steak ao sal grosso
Corte clássico retirado do centro mais especial do filé mignon.
A curiosidade deste corte é que ele fica macio e saboroso independente
do ponto de preparo – mal, bem ou ao ponto

Da churrasqueira e do Grill . . .
Feito na brasa, com direito a um acompanhamento.
Porções individuais.

Coxa e sobrecoxa de frango (desossado).
Galeto de leite (inteiro e desossado)
Batuta de picanha
Capa de filé
Fraldinha
Bife de tira (Picanha)
Ojo de beef

Acompanhamentos . . .
Os pratos do Mar, da Churrasqueira, e do Grill dão direito
a um acompanhamento à sua escolha.

Arrozes...
branco | alho | brócolis | maluco | ovos mexidos |
limão siciliano | integral | tomate | clara
| pimenta de cheiro

Batatas...
assada com casca | Giuseppe | palito | portuguesa
| purê de batata | batata assada sour cream

Farofas...
cebola | banana | ovos | alho | manteiga | brasileira | Abobrinha

Saladas...
verde | caesar | mista | caprese

Cremosos...
espinafre | feijão preto | espinafre sauté

Vegetais...

cebola na brasa | legumes ao vapor | Legumes Grelhados |
Cuscuz Giuseppe Grill

Da Cozinha . . .
Massa Frango Giuseppe Grill
Massa feita em alho e óleo, com frango e tomate seco

Massa Salmão Giuseppe Grill
Massa feita em alho e óleo, com salmão e aneto

Massa Filet Mignon Giuseppe Grill
Massa feita em alho e óleo, com filet mignon e azeite de ervas

Picadinho de Picanha
Com arroz, farofa, banana frita, ovo pochê e feijão

Strogonoff de Filé Mignon
Com arroz branco e batata palito.

Do Mar . . .
Feito na brasa, com direito a um acompanhamento.
Porções individuais.

Tranche de Salmão
Filé de Truta Arco Íris

Com Arroz de Maçã e amêndoas

Sobremesas . . .
Tentação

Sorvete de canela em ovos moles de Aveiro e lascas de amêndoas

Romeu e Julieta

Goiabada de Ponte Nova - MG, servida quente com sorvete de queijo

Mousse de chocolate

Delicada mousse de chocolate coberta com lascas de amêndoas torradas

Cheesecake

Torta cremosa à base de cream cheese e coberta com uma deliciosa
Calda de cassis

Manjar de coco

Feito com sumo e coco fresco extraído à moda antiga e calda de ameixa

Pudim de leite

Pudim de leite condensado cremoso, com calda de caramelo

Creme de papaia

Mamão batido com sorvete de creme, regado com licor de cassis

Frutas da estação
Sorvetes

