ENTRADAS

O GRANDE ANTEPASTO MISTO

Scarpetta com Polenta Crocante

nossa seleção de 5 antepastos da Bráz Trattoria . 68

oficializamos a deliciosa tradição de raspar o prato de molho
sugo (27), ragu linguiça (29) ou parmegiano trufado (35)

Focaccia Caprese . 28

ANTEPASTOS

Arancini Bráz . 27

bolinho de risoto recheado com queijo

Berinjela Sott’olio . 18

Sopressata . 19

Pomodorini . 22

Salame Milanês . 19

Azeitonas . 18

Grana Padano . 28

Polpette de Carne rechado com Queijo . 29
Uovo Guido . 37

ovo perfeito, creme de cogumelo trufado

Frango à Passarinho . 36

Sardela . 19

Mozzarella di Bufala . 23

Alicela . 19

Burrata . 45

Mortadella . 17

Gorgonzola Dolce . 24

Prosciutto . 22

Cabra . 24

acompanhado de polenta frita

O pão artesanal da Bráz Trattoria é feito na casa,
todos os dias, com fermentação natural.
Nossos antepastos e nosso pão artesanal também
podem ser levados pra casa! Pergunte ao seu garçom.

SALADAS
Salada da Cantina (individual ou bem servida para 3 pessoas) . 29 | 49

mix de folhas, tomate, palmito, salsão, erva doce,
berinjela assada e torradas de alho

28 | 42 . Salada Caesar com Frango
42 . Carpaccio Clássico e Rucoletta

Caprese Trattoria . 28 | 42

mussarela de búfula, pomodoro, basilico, pedaços de pão

PIZZA AL PRANZO
SALADA VERDE + PIZZA INDIVIDUAL
+ TIRAMISÙ OU FRUTA

46
somente almoços de 2ª a 6ª, exceto feriados

SANDUÍCHES NO FORNO À LENHA
especialidade da co�inha campana, rústico
sanduíche feito com massa de pizza assada na hora
Alla Carbonara: pancetta, pecorino, mussarela, gema de ovo . 33
Frango assado, pancetta, mussarela, alface romana, tomate, alho . 33
Prosciutto, mussarela de búfala, rúcula, tomate assado, pesto . 39
Porchetta, mussarella, rúcula, gremolata . 36

/braztrattoria

opções especiais para crianças, pergunte ao seu garçom

MENU DA ESTAÇÃO

MASSAS
Spaghetti, Aglio, Olio, Peperoncino, Broccolini . 43
Fettuccine alla Bolognese . 43

Panzerotti . 23

nossa versão do pastel italiano feito com massa
de pizza • bolonhesa / ricota com folhas de brócolis

Tonarelli Pomodoro, Basilico, Mussarela de Búfala . 43
Radiatore, Ragù de Linguiça . 52

Polenta e Cotechino . 39

polenta italiana cremosa, ragu de cotechino e escarola

Spaghetti Vongole . 51
Spaghetti à Carbonara, Polpettine de Pancetta . 56

Ribollita . 19 | 28 | 78

clássica sopa Toscana, preparada com caldo, tomate, feijão
branco, legumes e panceta • Servida nas opções: entrada,
prato principal ou família

Radiatore alla Norma, Pomodoro, Berinjela, Ricotta Fresca . 49
Pappardelle, Ragù de Costela . 58

Gnocchi Romano . 45

Lasagne Bráz alla Bolognese . 53

nhoque de semolina, fonduta de queijos,
cogumelo e espinafre

Gnocchi Dourado - Tomate Fresco, Rúcula Selvagem e Ricota . 45
Ravioli di Burrata al Pomodoro e Basilico . 45

Risoto del Contadino . 49

risoto com linguiça Cinque per Bráz,
feijão branco e vinho tinto

PIZZAS

Risoto Frutos do Mar . 68

camarão, lula, mariscos, vongole e açafrão

massa de fermentação longa e natural,
receita exclusiva da Bráz

Paleta de Cordeiro . 182

paleta de cordeiro assada lentamente no forno a lenha,
acompanhada de fregola Sarda e molho do próprio assado •
serve 2-3 pessoas

Mussarela . 45 | 75
Margherita . 44 | 74

Torta de Maçã . 23

mussarela e basilico

finalizada no forno a lenha com creme
de mascarpone e canela

Calabresa . 47 | 81

calabresa artesanal, cebola, azeitona preta

Portuguesa . 45 | 76

presunto, ovo cozido, cebola, azeitona preta

Primo . 52 | 84

tomate caqui, mussarela, presunto parma

Caprese . 53 | 86

CARNES

Bráz . 47 | 79

Porchetta, Cebolas Assadas
ao Balsâmico, Polenta Crocante . 53

mussarela, tomate caqui, mussarela de búfala,
basilico, pesto de azeitona preta
fatias de abobrinha assadas com alho,
mussarela, parmesão ralado

Frango Assado na Lenha, Batata, Broccolini . 55

Cacio e Pepe . 52 | 84

mussarela, queijo pecorino, pimenta do reino

Pargo grelhado, Tomate,
Abobrinha Marinada, Batatas ao Murro . 67

Da Trattoria . 53 | 86
mussarela, burrata, alicela

Tagliata di Manzo, Portobello, Rucoletta . 69

Castelões . 48 | 82

steak grelhado, cogumelo, rúcula

mussarela e calabresa

Filé à Parmigiana, Spaghetti Bianco . 69

Mestre Salumiere . 48 | 82

DOLCI
Tiramisù . 25

Torta de cioccolato com amêndoas . 22
chocolate, amêndoa, creme

Brioche com sorvete, calda de nutella . 26
Fruta del giorno . 14

Panna Cotta com frutas vermelhas . 21

Valores alterados em Agosto/2017

mussarela, búfala defumada e embutido especial
Frigor Cinque entremeado por provolone

