
culinária contemporânea
regional

— chef Ana Catharina

“Pedra s�re pedra,
um p�co de �sadia, 
�tro tanto de paixão e
uma pitada de l�cura,
surgiu a Reserva Aroeira.” 



escondidinho de bacalhau 28,
Batata baroa. Acompanha geleia de
abacaxi e pimenta aroeira.

�aperitivos�

�sopas�

Bolinhos de tilápia 18,
Delícias crocantes feitas com tilápia, 
servidos com geléia de pimenta dedo de 
moça. (10 unid.)

carpaccio de carne 20,
Finíssimas lâminas de carne, 
servidas com torradas.

Folheados de tilápia 23,
Mini pastéizinhos recheados com 
tilápia e muzzarela de búfala. (10 unid.)

Pasteizinhos da beta 15,
Mini pastéizinhos recheados com 
alho poró e queijo. (10 unid.)

sopa de ervilha 18,
Acompanha broa italiana no azeite.

creme de batata baroa
com gorgonzola 18,
Acompanha torradas.

top

top

uh la la!tudo de bom

Esc�ha 
 um drink

para
 ac�panhar!
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�saladas�
caesar salad 20,
Salada de alface americana com molho à 
base de creme de leite, parmesão e alho, 
tiras de frango grelhado, croutons e queijo 
parmesão.

lula ao brás 20,
Mix de folhas verdes com lulas 
aceboladas, saladas de ovos e batata palha. top



�massas e risotos� carnes e peixes
tilápia dos deuses 30,
Filé grelhado com alcaparras, arroz de 
maçã e abobrinha, batata gratinada
com gorgonzola.

tilápia com amêndoas 32,
Filé de tilápia grelhado na manteiga
com amêndoas. Acompanha arroz
branco e batatas ao murro.

frango da chef 30,
Filé de peito grelhado com molho de 
mostarda e mel. Acompanha batata 
sauté e arroz branco.

frango do chalé 30,
Filé de peito grelhado com molho de 
gorgonzola, arroz de pêra e batatas ao 
murro.

medaglioni al tre funghi 38,
Medalhão de mignon servido com 
molho triplo funghi. 
Acompanha arroz branco e batata frita.

filé Aroeira 30,
Filé mignon com molho madeira e pimenta 
de cheiro Aroeira, arroz branco e batata 
frita.

picadinho pra lá de bom 30,
Acompanha arroz, banana frita e
farofa de macadâmia de Piraí.

top

top

top

escolhaseu Vinho
    para 
ac�panhar

Apr
eite e 
peça a

 s�remesa,
também!
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talharim gratinado 30,
Massa com delicioso molho branco, 
e presunto de parma  gratinado.

talharim Do henrique 36,
Massa com molho branco, 
brócolis e camarões grelhados.

risoto arbório de pato 40,
Cozido com funghi secchi, servido 
com paio e batata palha caseira.

risoto arbório de funghi 30,
Servido com lascas de parmesão
e cebolas fritas.

Arroz de lulas com ervas 32,
Servido com batata palha acebolada.

top



polvo de angra 68,
Polvo grelhado no alho, servido
com arroz de brócolis e batatas 
portuguesas.

magret de canard 62,
Peito de pato grelhado servido com 
delicioso chutney de manga e batata 
baroa no alho.

sugestões da Chef	
costeletas de cordeiro 68,
Suculentas costeletas de cordeiro, 
servidas com cuscuz marroquino, 
arroz branco e molho de hortelã.

picanha suína & ameixa 32,
Picanha suína servida com
molho de ameixa. Acompanha arroz,
farofa de alho e couve crocante.

filé ana ribeiro 48,
Medalhão de filé mignon com 
manteiga de ervas, servido com 
mousseline de batata baroa. 
Acompanha farofa de macadâmia com 
flocos de cereais.

top

top

humm...

Expl�e a
reserva, 

c�partilhe!
#reservaaroeira
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PRAtos         compartilhar
arroz de rabada 58,
Servido com aipim frito e
couve frita.

feijoada 68,
Servida com arroz, laranja, 
couve à mineira, torresmo e banana.

vaca atolada 62,
Deliciosa costela de boi cozida, servida com 
aipim e agrião fresco.

�para
para 2 pessoas



�pratoś infantis
tio henrique* 15,
Filé de frango grelhado.
Acompanha arroz e batatas.

favorito do zequinha* 15,
Carne moída servida com arroz,
e purê de batatas. 

*Feijão, opcional.

muzzarela 15,

calabreza 18,

�pizzas
30cm

�sanduíches	
mineronni 12,
Queijo minas, presunto de parma,
mix de folhas verdes e tomate.

queijo quente ou misto quente 10,

     

�s�remesas	

Que tal um 
café quentinho
para ac�panhar?

ambrosia dona elza 12,
Servida com queijo minas.

romeu e julieta 13,
Goiabada cascão derretida com queijo 
Catupiry® e sorvete de creme.

banana frita com amêndoas 16,
Servida quente com sorvete de creme.

brownie cremoso de macadâmia 18,
Servido com calda de chocolate e
sorvete de creme.

tartelette de banana 12,
Servida com sorvete de creme.

pudim de leite 12,

doce de leite com queijo minas 12,

Que tal
um passeio
a cavalo?
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�pratos principais�
Tilápia dos Deuses

Filé grelhado com 
alcaparras, arroz de maçã e abobrinha, 

batata gratinada com gorgonzola.

Frango do Chalé
Filé de peito grelhado com molho

 de gorgonzola, arroz de pêra e
 batatas ao murro.

Frango da Chefe
Filé de peito grelhado com molho de 
mostarda e mel. Acompanha batata 

souté e arroz branco.

*favorito do Zequinha
Arroz, carne moída

e purê de batata.

Pudim
de leite

Picadinho Prá Lá de Bom!
Acompanha arroz, 
banana frita e farofa de 
macadâmia de Piraí.

Filé Aroeira
Filé mignon com molho madeira e 
pimenta de cheiro Aroeira, arroz 
branco e batata frita.

Talharim Gratinado
Massa com delicioso molho branco, 
e presunto de parma  gratinado. 

�pratos infantis�
tio henrique*
Arroz, filé de frango 
e batata frita.

(*Feijão, opcional)

�sobremesas�
Doce de leite 

com queijo minas
TarteletTe 
de banana

  prato prinicipal + sobremesa ... 38,

escolha um prato de cada item:

- prato principal  
- s�remesa
*Bebidas Não INCLUSAS

�menu pensão c�pleta

Formule:

As crianças
amam o 

Fa�rito do 
Zequinha.



cervejas
Bohemia - 355ml 7,
Heineken - 355ml 7,
Heineken - 600ml 12,
Budweiser - 355ml 7,
Stella Artois - 355ml 7,
Miller- 355ml 7,
Therezópolis - 600ml 20,
Antarctica Original - 600ml 12,
Estrella Galicia - 600ml 12,

cervejas artesanais  
Mistura Clássica  consulte,
(14 rótulos)

cafés e chás
Café espresso (nespresso) 4,5
Xícara de chá, vários sabores 4,5

águas e refrigerantes
Água mineral com gás 3,
Água mineral sem gás 3,
Água tônica 4,
Sucos naturais (consulte) 8,
Refrigerantes - sabores 4,5
H2OH 5,
Mate Leão - sabores 4,5
Suco Del Valle 5,
Guaravita 3,
Energético 12,

drinks
Caipirinha  12,
Caipivodka Nacional - Smirnoff 14,
Caipivodka Importada - Absolut 20,
Whisky 8 anos - Johnnie Walker Red 15,
Whisky 12 anos - Johnnie Walker Black 19,
Drinks 18,
Licores 15,

vinhos e espumantes
Champagne pequena 30,
Champagne grande 90,
Vinhos selecionados consulte,
Vinho 1/2 Garrafa  30,
Taça de vinho 15,
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Após o almoço,
relaxe s� a s��a
de uma de n�sas
ár�res.

Ac�panhe as
n
idades em:
facebook.com/reservaaroeira 

Proteja a natureza!

encontre a sua!

Se beber,
não dirija.

�bebidas�


