Visite nossa página www.facebook.com/PirilampoBistro e veja as fotos dos nossos pratos.

PRATOS

pratos individuais

Pra começar, entradinhas
Bruschetta - pão caseiro tomate orgânico e manjericão
Crudite de Pepino com molho de iogurte caseiro e ervas
Salada Verde - mix de verduras cultivadas organicamente na região

20,00
22,00
19,00

Na hora H...
Quem gosta de saborear um Peixe
Filé de Truta assado com batatas coradas e arroz branco
com Ervas Finas
com Molho de Amêndoas
Filé de Saint Peter assado ao molho de acerola e mel com
cenouras douradas e arroz branco

71,00
78,00
68,00

Ou se preferir saborear um Frango
Filé de Peito marinado ao molho de laranja com purê de batatas
Iscas marinadas ao mel e limão com abacaxi (levemente picante)

64,00
62,00

É possível ainda degustar delícias italianas
Risoto
de alho poró com linguiça calabresa
ao funghi
Massa
Reginette artesanal ao sugo
Penne ao pesto
Nhoque al burro e sálvia
Gateau de batata com calabresa ou parmesão
E ainda como opções extraordinárias, acompanhadas de salada
verde orgânica com pedaços de nozes, passas, tomate, queijo pamesão
e cenoura
Croquete de amêndoas assado
Quiche de queijo

63,00
63,00
58,00
52,00
61,00
65,00

66,00
62,00

pratos vegetarianos ou com versão vegetariana
pratos veganos

DEPOIS De quase tudo, SOBREMESA
Sorvete (sabores) com ganache de chocolate e paçoca caseira
Mousse de chocolate com passas embebidas na cachaça
Creme de abacate com cassis
Gelato artesanal (sabores)
Tiramisù

13,60
13,60
17,00
15,00
17,00

BEBIDAS
Água mineral com gás 500ml
Água mineral sem gás 500ml
Cerveja lata 350ml
Cerveja long neck
Cerveja artesanal
Refrigerante lata 350ml
Espumante
Vinho
Uisque (dose)
Drinks
Cachaça envelhecida (dose)
Cachaça artesanal garrafa 700ml
Café expresso (cápsulas diversas)
Suco de frutas 400ml
Taxa rolha

CAFÉ DA MANHÃ / BRUNCH

5,50
4,80
7,80
12,40
25,00
6,50
72,00
70,00
19,80
19,80
13,00
36,00
4,80
10,20
35,00
Servido de 8h30 às 11h

Bolo, frutas, sucos, café, leite, queijo, geléias, mel, manteiga,
cereal, pães, iogurte.

25,00/pessoa

Aceitamos os principais cartões de débito e crédito

