Che f
Yasmine Bahiense

Petiscos
MINI LINGUIÇA DE PERNIL

{6 unidades}

aompanhado de vinagrete e pãezinhos

BATATA RÚSTICA

36

COXINHA DE ABÓBORA {6 unidades}

38

26

BOLINHO DE MANDIOCA {4 unidades}

34

MINI PASTÉIS {8 unidades}
queijo / bacalhau / mista

25

fritas com alho e alecrim. Acompanha molho aiolli com páprica

recheadas com costela de boi

recheados com camarão e catupiry

BRUSCHETTAS {6 unidades}
tomate com manjericão / mix de cogumelos / mista

27

Entradas
STEAK TARTARE tartar de ﬁlet mignon temperado com alcaparras, mostarda Dijon, maionese, picles,

47

cebola roxa, gotas de tabasco acompanhado de fritas, salada e torrada

CEVICHE peixe branco marinado com limão, cebola roxa, pimenta dedo de moça e coentro, Acompanha

34

batatinha, folhas e milho crocante

MINI PITA KEBAB Paleta de cordeiro assada desﬁada com salada de repolho verde, roxo, cenoura e hortelã

33

acompanhado de molho Tahini e Sweet Chilli da casa

TERRINE DE FOIE GRAS acompanhado de brioche e geléia do dia

39

ROLINHO DE PRESUNTO PARMA ITALIANO com salada, queijo de cabra e pistaches

37

SALADA DE LULAS grelhadas com rúcula selvagem e molho tailandês levemente picante

32

SOPA CREMOSA DE ABÓBORA com mix de cogumelos, ervas e nota de wasabi

32

Pratos
JARRET* DE CORDEIRO acompanha mini legumes, redução de romã e

95

farofa de brioche
*corte da pata traseira cozido lentamente e glaciado com molho roti

DELICIOSA COSTELA DE BOI desossada servida com purê de cará,

81

ervilhas tortas salteadas com alho e melaço de cana

PEIXE DO DIA com spaguetti de pupunha, molho limone, mix de

79

cogumelos, tomatinho conﬁtado e ervas

FILET MIGNON servido com purê rústico de batata e cebola caramelizada,

84

pétalas de cebola e molho trufado

LOMBO DE BACALHAU conﬁtado em azeite extravirgem, com tapenade

DELIVERY

87

Agora você pode pedir o
Margot em casa!
Acesse:

de azeitonas pretas, batatinhas, ovo, farofa de pão e chips de alho

BARRIGA DE PORCO servida com abóbora cremosa e salada coleslaw

79

(repolho roxo, branco, cenoura e cebolinha cortados ﬁnamente)

FETTUCCINE COM FRUTOS DO MAR com molho de tomate

69

rústico, camarões, lula e mexilhão. Acompanhado de crocante de parmesão

PENNE com tomate cereja, manjericão, alcaparras e muçarela de búfala

55

SORRENTINI RECHEADO DE ALCACHOFRA com fonduta de queijo taleggio e amêndoas tostadas

69

NERO DI SEPPIA* COM LAGOSTINS servida com molho bisque *massa com tinta de lula

75

RISOTO DE MIX DE COGUMELOS FRESCOS

68

RISOTO DE CAMARÃO

69

Terça a Sexta 19h às 00h | Sábado 12h às 16h | 19h às 00h | Domingo 12h às 17h

www.margotbistrot.com.br

