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EXPERIMENTE
NOSSASDELICIOSAS
PIZZAS!

PIZZAS

Mussarela molho de tomate, orégano e azeitona
Atum com Cebola molho de tomate, cebola e azeitona
Portuguesa mussarela picada, presunto cozido, cebola, ovo e azeitona
Calabresa calabresa defumada, cebola e azeitona

Romana mussarela, anchovas e azeitona
Siciliana mussarela, champignon, bacon e azeitona
Paulista mussarela, palmito e azeitona

  Toscana mussarela, molho de tomate, calabresa apimentada moída 
     e azeitona
       Marguerita mussarela, rodelas de tomate, manjericão, parmesão
            ralado e azeitona

Pizza mista será cobrado o
valor da pizza mais cara.

BORDA DE CATUPIRY OU CHEDDAR acréscimo de R$8,
 



PIZZAS ESPECIAIS

Abobrinha mussarela, abobrinha fatiada temperada, parmesão e azeitona 

Quatro Queijos mussarela, catupiry, provolone, parmesão e azeitona

Moda da Casa mussarela, presunto gordo, ovo, ervilha, palmito e azeitona

Catupiry com Frango 

Catupiry com Palmito 

Catupiry com Atum 

Catupiry com Milho 

Catupiry com Lombo 

Italiana calabresa,  mussarela e azeitona

Indaiatuba mussarela, lombo canadense fatiado, parmesão ralado e azeitona

Pepis peito de perú defumado, catupiry, rodelas de tomate, parmesão ralado e azeitona

Mama Mia presunto gordo, ovo, cebola, cobertura de catupiry e azeitona

Itororó calabresa defumada, escarola refogada, palmito, ervilha, cebola e azeitona

Caipira frango desfiado temperado, catupiry, milho verde e azeitona

São Paulo mussarela picada, peito de perú def., ervilha, rodelas de tomate e azeitona

A Moda do Chefe catupiry, bacon fatiado, champignon, rodelas de tomate e azeitona

Pizzaiolo catupiry, palmito, bacon, parmesão ralado, rodelas de tomate e azeitona

Naturale abobrinha e berinjela temperadas com al pesto de rúcula e azeitonas com
bolas de mussarela de búfula especial

Soft mussarela de búfala mista, tomate seco e rúcula

Cinco Queijos mussarela, parmesão ralado, catupiry, provolone e gorgonzola

Suíça gorgonzola, presunto, tomate e parmesão ralado

Vegetariana mussarela, brócolis, alcachofra, beringela temp. e azeitonas sem caroço

Pepperone mussarela, rodelas de pepperone

Caprichosa filet mignon temperado e champignon coberta com catupiry

    Chocolate

            Sevilha mussarela de búfala mista, agrião e presunto parma

                Bali mussarela de búfala mista, tomate cereja e alpesto de rúcula

Pizza mista será cobrado o
valor da pizza mais cara.

Caprese mussarela de búfala, tomate, ao pesto de azeitona e manjericão 

BORDA DE CATUPIRY OU CHEDDAR acréscimo de R$8,
 



Churrasquinho

Sanduíches especiais
CHURRASQUINHO
Saboroso filet mignon coberto com queijo prato e fatias de tomate.

CHURRASQUINHO GOURMET
Saboroso filet mignon coberto com queijo prato, rúcula e pedaços de 
tomate seco.

SANDUBA DO PORTUGA
Suculenta lingüiça calabresa fresca ou apimentada preparada na chapa 
e servida no pão francês com queijo e vinagrete. Acompanha molho 
chimi churry.

PERNIL DO PORTUGA
Delicioso lanche de pernil com vinagrete e queijo

HAMBURGUINHOS
6 mini hamburguinhos temperados no pão com queijo acompanhado 
de molho barbecue.

HAMBURGUER  
Hamburguer artesanal feito com blend de carnes selecionadas, 
acompanhado de maionese especial da casa, queijo prato, tomate,
salada e fritas.






