
COMILAnÇA

Caldinho de FeijãoR$11

R$14 Torresmo Prensado

R$14 Torresmo tradicional

  

coxinha de feijoada
a melhor da vida!

R$10

Bolinho de Moranga
com Camarão e Catupiry

R$15

torpedo de siriR$16

na panelinha
na cumbuca - no Pão

R$32 Balaia Do Mané

R$27 Dadinhos De Tapioca
Com Castanhas Brasileiras e Queijo Coalho

R$36 Varal De Peixe
Com pirão e Farinha

R$11 Amendoim
Misto | salgado | salsa & cebola

BombaR$15

Bolinho de carne com linguiça blumenau
e queijo, enrolado no bacon

Espetinho XixoR$15

Alcatra, mignon suíno, calabresa,
bacon, cebola, pimentão e farofa

Bucica QuenteR$24

Cachorro quente com linguiça Blumenau,
tomate e queijo serrano gratinado

Pão caseiro recheado com linguiça,
bata doce e mix de queijos

Linguiça Blumenau, Tomate, Cebola e Alho

R$46 Mignon Com Gorgonzola
no Pão

R$28 Arroz Puta Pobre

mandioca

R$30 Mocosadinho Carne seca

batata baroa

R$35 Mocosadinho de camarão

Carne de siri refogada no azeite de dendê.
Leite de coco e temperos.

R$35 Moquequinha de siri

Prá Tí
Cumê

ca Rássa!

Pastel Vento suli

R$24 do mar
4 massas de pastel crocantes, queijo derretido
e molho de camarão

R$18 da terra
4 massas de pastel crocantes, queijo derretido
e carne picante

só Prá 

MIM!



Beiço

mini churrosR$12

 - doce de leite da casa

pra lambê os

brigadeiro de colherR$12

  

Bolinho De Linguiça
Blumenau- 8 un

R$28

Bolinho De Mandioca
Com Carne seca- 8 un

R$28

Bolinho de Galinha
Caipira com Provolone
- 8 un

R$28

Meio Da Asa PicanteR$25

bolinho de arrozR$28

batata fritaR$25

Ostra Gratinada - 6 unR$22

Prá Tí
Cumê

ca Rássa!

cheias de Gueri Gueri

Cachaça R$ 23
saquê - R$ 25

vodka R$ 25
steinhager - R$ 25

usamos 100ml de destilado

jabuticaba
a melhor!

nasce grudada no pau e 
morre sendo chupada

manezinha
bergamota, manjericão

e  pimenta rosa

kiwuvardida
kiwi, uva e pimenta 

dedo de moça

morancujá
morango e maracujá

onça pintada
bergamota e maracujá

cana caiana
limão, caldo de cana e 

pedaço de cana pra chupar

limão taiti

Kiabacaxi
kiwi, abacaxi e hortelã

das coroas
abacaxi e morango

amarelinha
abacaxi, limão siciliano 

e gengibre

Limão santo
limão com calda
de capim santo

pink lemonade
morango e suco de 

limão siciliano

Morango

Verdeamarelo
Limão Taiti e Lima da Pérsia

Caipi Vinho
inho Tinto: limão e vinho

Vinho Branco: uva,
gengibre e vinho 

conheça
nosso armário
tem cachaça de

minas
e daqui
também!

mais de

70
rótulos

cachaças
de

chapa mistaR$64

com alcatra, peito de frango, filé suíno,
linguiça calabresa e cebola

fundi do botecoR$64

Tiras de Alcatra, Chips de Mandioca
e Creme de Queijo

chapa ceasaR$28

Legumes e vegetais grelhados


