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CARDÁPIOCARDÁPIO
PRINCIPAIS

MENU CONFIANÇA 5 TEMPOS

PARA UMA PESSOA
Peixe do Dia: peixe do dia, legumes da 

estação
R$89

Camarão GG Grelhado: camarão GG 
grelhado, com molho de alho poró e 
nhoque de batata roxa a provençal

R$132

Risoto de tomate e pupunha
R$79

Chorizo Grelhado: chorizo grelhado, 
molho poivre e risoto de cogumelos

R$84

Copa Suína: copa suína, assada 
lentamente, servido com polenta 

cremosa e crispe de couve
R$72

Confit de Marreco: coxa e sobrecoxa de 
marreco confitada, risoto de kochkase e 

maçã grelhada
R$78

Costela Bovina: costela bovina assada 
por 8 horas, desossada, desfiada e 

prensada, servido com mil folhas de 
aipim e farofa de mate

R$82

Ravioli de Camarão: ravioli da casa, 
recheado com camarão branco e geleia 

de pimenta, puxado na manteiga de 
sálvia e amêndoas laminadas

R$73

Nhoque Catarina: nhoque feito na casa, 
com molho de gorgonzola e cubos de 

mignon
R$67

Tortellini: tortellini feito na casa, 
recheado com abóbora cabotiá, 
finalizado com queijo Kochsäse

R$69

Polvo do Chef: polvo grelhado, crocante 
de coppa, servido com risoto de 

abóbora cabotiá e alho negro
R$125

PARA DUAS PESSOA
Cordeiro a Segoviana: paleta de 

cordeiro de Campo Alegre, assado 
lentamente, servido ao próprio molho, 
acompanhado de batatas ao murro e 

legumes
R$179

Pizza com Presunto da Casa: pizza de 
fermentação natural (levain), molho de 
tomates da casa e presunto artesanal

R$93

Caçarola: caldo de frutos do mar, peixe, 
marisco, camarão, lula e polvo, 

acompanhado de arroz cozido com leite 
de coco e farofa de maracujá

R$175

ENTRADAS
Couvert: pão da casa, charcutaria, 

queijo colonial e caponata
R$29

Queijo Morro Azul: queijo de Pomerode, 
pesto, confit de tomate cereja, pão da 

casa e charcutaria
R$49

Charcutaria Catarina: presuntos 
artesanais, queijo colonial, pão da casa, 

picles, caponata e geleia
R$139

Tartar: mignon moído na faca, picles, 
chips de batata e pão da casa

Tartar da casa - R$68
Tartar defumado - R$72

Tartar trufado - R$79

Choripan: pão macio da casa, linguiça 
artesanal, chimichurri e rúcula

R$39

Sanduíche de Pastrami: pão de 
fermentação natural (levain), carne 
bovina curada, defumada e assada, 

picles e mostarda da casa
R$65

Ostras
(Ostras de Florianópolis)

Ao natural - R$ 39
Gratinada - R$45

À Rockefeller - R$49

Carpaccio: fatias finas de carne, pão da 
casa, molho de mostarda da casa, 

queijo em lascas, alcaparras e rúcula
R$48

Salada de Polvo: folhas, polvo, azeite de 
ervas, amêndoas laminadas e laranja 

supreme
R$48

Salada de Charcutaria: folhas, 
charcutaria, queijo em lascas, molho de 

frutas vermelhas e picles
R$39

Sequência de pratos, incluindo um 
couvert, uma entrada, dois pratos 

principais e uma sobremesa
R$168



DOSESDOSES

Vodka - R$15
Saquê - R$15

Cointreau - R$21
Vinho do Porto 40ml - R$29
Vinho do Porto 80ml - R$52

Jagermeister - R$22
Underberg - R$14

Whisky Red Label - R$26
Whisky Black Label - R$29

Jack Daniels - R$29
Conhaque - R$25

Licor 43 - R$29
Licor: figo, abacaxi, banana - R$16

Tequila - R$27
Cachaça artesanal - R$14

Mire a câmera e confira nosso cardápio
digital com fotos de cada prato!

PRATO KIDS

SOBREMESAS
Mousse de Chocolate: chocolate 70%, 
calda de frutas vermelhas e flor de sal

R$35

Torta de Maçã: torta de massa sablée, 
recheada com maçã e acompanha nata 

batida no mel
R$27

Sorbet de Frutas: frutas vermelhas da 
serra e crumble de castanha do Pará

R$29

Trio Catarina: pudim de parmesão, cuca 
com doce de leite de ovelha e 

brigadeiro com pó de funghi sec
R$39

Bolo de Rolo: massa de pão de ló feita 
na casa, recheado com goiabada e 

acompanha sorvete de queijo
R$38

BEBIDAS

Água com gás - R$9
Água sem gás - R$9

Coca-Cola, Guaraná Antártica,
Soda ou Tônica - R$10

Soda Italiana - R$17
Suco - R$12

DRINKS

Caipirinha
Vodka: R$30 — Cachaça artesanal: R$26 

Saquê: R$30 — Steinhaeger: R$31

Caipirinha de morango, amora e 
espumante

R$42

Gin Tônica: gin, tônica, laranja, zimbro, 
alecrim e gelo

R$37

Gin Tônica Rosé: gin, gelo de frutas 
vermelhas, tônica e hortelã

R$39

Gin Tônica Off White: gin, xarope de
capim limão, gengibre, tônica e gelo

R$35

CAFÉ E CHÁ

Chá de folhas da horta - R$7
Chá com sachê - R$11

Café passado - R$7
Café expresso - R$9,50

CERVEJAS

Stella - R$16
Heineken - R$16
Eisenbahn - R$16

Cerveja Artesanal: consultar o garçom

Massa da casa puxada no 
molho da carne e manteiga, 

com cubos de mignon
R$42

Negroni: gin, vermute e bitter
R$32

Margarita: tequila, suco de limão e 
Cointreau

R$32

Martini Seco: gin, vermute e azeitona
R$33

Mojito: rum, hortelã, água com gás
R$32

Tropical Rum: suco de laranja, rum, 
moniz de maçã e Aperol

R$45

Aperol Spritz: Aperol, laranja, proseco 
R$42


