
 

 

 
 
 
 

 
 

 “Que bom que você veio.  
Preparamos um ambiente aconchegante para que você  

possa apreciar uma das melhores Pizzas da Região,  
feitas de forma artesanal e com ingredientes nobres,  

cuidadosamente escolhidos.  
Tudo isso com o carinho da nossa equipe. 

A espera será recompensadora”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
ENTRADAS  
 
Crostini    RS12,00 
Lascas de massa branca fresquinhas, servidas com molho fresco de tomate.        
 
Lascas de Provolone     R$26,00 
Finas e crocantes fatias de provolone assadas no forno à lenha e temperadas  
com orégano. 
 

Bruschetta Tradicional (5 unidades)    R$30,00 
Fatias de pão italiano cobertas de tomate fresco temperado com azeite, alho e  
manjericão e assadas no forno à lenha. 
 
Burrata Tradicional   R$46,00 
Queijo de Búfala fresco e cremoso, acompanhado de saladinha de tomate e 
manjericão sob cama de rúcula,  acompanha porção de crostini crocante. 
(produto sazonal – sob consulta) 
 
Burrata com Parma R$54,00 
Nossa burrata tradicional servida com generosa porção de Presunto Parma. 
(produto sazonal – sob consulta) 
 

SALADAS 

Salada Tradicional    R$31,00 
Alface americana, tomate em fatias e rúcula. 
                                  
Salada da Villa    R$39,00 
Alface americana, rúcula, tomate, palmito e parmesão em lascas.                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
MASSAS (porções são individuais R$ 49,00) 
              
Nossas massas são frescas,  produzidas artesanalmente com ingredientes nobres 
(farinha italiana e ovos selecionados) , seguindo receitas e procedimentos clássicos 
italianos 
 
 
Spaguettini (cabelo de anjo) 

Spaguetti 

Talharim 

Penne 

Penne de Arroz (sem glúten) 
 

Molhos: Aglio e Olio, Branco, Ao Sugo, Bolonhesa 
 

 

Lasanha Tradicional                                                                                                         
Fatias de presunto e mussarela e molho ao sugo, gratinada no forno a lenha 
 
Lasanha de Calabresa                                                                                                       
Recheada com molho de calabresa moída, mussarela, cubos de bacon e azeitonas 
pretas, gratinada no forno  a lenha 
                                                                                               
Lasanha Verde                                                                                                                   
Recheada com mussarella de búfala e fatias de peito de peru, servida com molho 
branco gratinado no forno a lenha 
 
Raviollone da Villa 
Recheado com mussarela e manjericão, ao molho sugo gratinado no forno a lenha 
 
Raviole de truta defumada (Prato sazonal – sob consulta) 
Com manteiga de amêndoas e crispi de Ora-pro-nobis 
 

Rondelli 
Recheado de presunto e queijo ao molho branco gratinado no forno a lenha 
 

PRATO KIDS 
Uma de nossas massas com molho de sua preferência, ou na manteiga  R$ 28,00  



 

 

 
CALZONES  

 
Massa de pizza bem fina, fechada, com recheio de sua preferência.  
Pode ser servido fatiado ou inteiro. 

 
Mussarela    R$33,00 

Mussarela e Presunto     R$36,00 

Calabresa (Calabresa, Tomate e Cebola)     R$40,00 

Portuguesa (Presunto, Palmito, Cebola, Milho, Mussarela e Azeitona)    R$40,00 

Frango (Frango, Catupiry, Milho e Salsinha)     R$40,00 

Lombinho (Lombo Canadense, Catupiry e Cebola)     R$40,00 

Marguerita (Mussarela de Búfala com Tomate Seco e Manjericão)     R$43,00 

Abobrinha (Abobrinha Refogada, Cebola, Mussarela e Parmesão)     R$40,00 

Cogumelos (Cogumelos Frescos Refogados, Mussarela de Búfala)     R$49,50 

 
PIZZAS VEGETARIANAS                               Individual         Grande 
 
 
Villa Penedo                                                                                           R$51,00            R$72,00  
Abobrinha ralada e refogada no azeite e alho sobre uma delicada camada de 
mussarela, molho de tomate, cebola em fatias, gratinada com parmesão. 
 
Villa Maromba                                                                                       R$60,00           R$83,00  
Deliciosa combinação de cogumelos frescos produzidos na região refogados na 
manteiga e shoyo sobre molho de tomate e mussarela de búfala 
 
Villa Maringá                                                                                          R$52,50          R$77,00 
Delicioso molho de tomate, mussarela de búfula em fatias, generosa porção de rúcula 
fresca, salteada com tomates seco. 
 
Escarola                                                                                                  R$49,50          R$70,00 
Escarola refogada na manteiga e alho frito sobre molho de tomate e mussarela. 
 
Berinjela Thai                                                                                       R$52,50          R$77,00 
Berinjela em cubos refogada com cebola e Garam Masala (tempero Indiano), sobre 
molho de tomate e mussarela. 
 
 
“Fazemos pizza divididas em dois sabores, a pedido. Neste caso será cobrada a inteira de maior valor” 



 

 

PIZZAS TRADICIONAIS                                             Individual           Grande 
 
Mozzarella                     R$45,50           R$65,00  
Molho de tomate, mussarela, polvilhada com orégano 
 

Catupiry                  R$54,00           R$76,00  
Molho de tomate, catupiry, polvilhada com orégano  
 

Marguerita                   R$51,00           R$72,50  
Molho de tomate, mussarela, tomate fatiado e folhas frescas de manjericão 
 

Calabresa                                                                                               R$54,00           R$76,00  
Saborosa calabresa fatiada, cebola, molho de tomate, salteada com azeitonas pretas 
 

Atum                                                                                                        R$54,00           R$76,00 
Molho de tomate, atum, cebola e tomate fatiados e azeitonas pretas 
 

Champignon                                                                                          R$51,00          R$72,50 
Molho de tomate, mussarela e deliciosos champignons fatiados 
 

Palmito                                                                                                    R$54,00          R$76,00 
Molho de tomate, com cobertura de mussarela ou catupiry e palmito fatiado 
Utilizamos Palmito de Pupunha – Selo Verde   
 

Frango com Catupiry                                                                           R$54,00          R$76,00  
Peito de frango desfiado sobre molho de tomate, catupiry, milho e salsinha 
 
Siciliana                               R$54,00          R$76,00  
Saborosa calabresa moída, molho de tomate, tomate fatiado e leve cobertura de 
mussarela ou catupiry 
 

Toscana                   R$54,00          R$76,00 
Presunto fatiado sobre molho de tomate, champignon, cebola, leve cobertura de 
mussarela, salpicada com orégano. 
 

Napolitana                                                                                             R$54,00          R$76,00 
Molho de tomate, mussarela, tomate fatiado, alho (cru ou frito) salteada com 
parmesão e orégano 
 

Portuguesa                  R$56,00          R$80,00  
Molho de tomate, presunto em fatias, palmito de pupunha, ovos, cebola fatiada, milho 
e mussarela, salpicada com azeitonas pretas 
 

Romana                                                                                                   R$54,00          R$76,00 
Molho de tomate com cobertura de mussarela, tomate fatiado, salpicada com alici 
 
4 Queijos                                                                                                   R$54,00           R$76,00  
Molho de tomate com cobertura de mussarela, catupiry, provolone e parmesão 
 
 
“Fazemos pizza divididas em dois sabores, a pedido. Neste caso será cobrada a inteira de maior valor” 



 

 

PIZZAS ESPECIAIS                                           Individual         Grande 
 
 
Villa Bocaina                       R$57,00       R$80,00 
Molho de tomate coberto com catupiry, lascas de provolone e gratinada com 
parmesão 
 
Villa Capelinha                                                                                 R$58,00             R$82,00  
Molho de tomate com cobertura de 4 queijos: mussarela, catupiry, provolone e 
gorgonzola  
 
Villa Itatiaia                                                                                      R$51,00             R$72,50  
Molho de tomate, cebola em rodelas, alho (cru ou frito), mussarela e parmesão 
 
Villa Luna                                                 R$54,00             R$76,00  
Delicioso molho de tomate, mussarela de búfala fatiada, tomate em rodelas, salteada 
com manjericão gigante  
 
Villa Mauá             R$54,00            R$76,00  
Lombo canadense em fatias sobre molho de tomate, cebola em rodelas com cobertura 
de catupiry  
 
Villa Martinelli                                                                                  R$62,00           R$88,00 
Rodelas de Pepperoni sobre deliciosa camada de mussarela, molho de tomate e 
pimentão verde 
 
Villa Jardim das Rosas                           R$54,00           R$76,00  
Lombo canadense em fatias sobre molho de tomate, mussarela, uma deliciosa porção 
de chutney de manga – típico de Penedo  
  
Villa Serrinha                                                                                     R$54,00           R$76,00  
Molho de tomate, brócolis ao alho e óleo, cobertura de catupiry e cubos de bacon 
 
Villa Resende                                                                                    R$66,00           R$94,00 
Molho de tomate, mussarela e búfala, orégano e lascas de Presunto Parma. 
Acompanha uma porção de rúcula orgânica. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
“Fazemos pizza divididas em dois sabores, a pedido. Neste caso será cobrada a inteira de maior valor” 



 

 

 
 
 
CERVEJAS  
LONG NECK      R$9,50 
(Budweiser, Heineken, Stella Artois) 

Cerveja Black Princes e  
Black Princes Gold     R$15,00 

Cerveja Premium Therezópolis Gold  
(600ml)    R$21,00 

Cerveja Heineken 600 ml     R$18,00                                                            

Norteña –Pilsen / Uruguai (960ml)                                                                             
R$30,00 

Paulaner / Alemanha  (500ml)   R$35,00                                               
               

 

ÁGUA, REFRIGERANTES  
E SUCOS 
Água Mineral (com / sem gás)  R$6,00                                                  

Refrigerantes e Tônicas (lata)   R$7,80 

H20H / Ice Tea   R$8,50                                                                                                                        

Suco em lata Delvalle   R$8,50 
(uva e pêssego)                                                                                     

Sucos Naturais   R$13,00 
(Abacaxi, Laranja)                                                                                       

Suco de Uva Integral   R$19,00 
Serra Gaucha (jarra 500ml)  
              

 

   DESTILADOS 
Caipirinha (Velho Barreiro)                                                                                                  
R$14,50 

Caipirinha (Sagatiba)                                                                                                    
R$18,50 

Caipiroska (Smirnoff)                                                                                                        
R$18,50 

Caipiroska (Absolut)                                                                                  
R$25,00 

Whisky (Red Label) – dose                                                                                                    
R$26,00 

Whisky(Black label)- dose                                                              
R$35,00 

Cachaças  
R$6,50 

Licores 
R$20,00 

 Aperol Spritz 
R$20,00 

Gin Tônica (Nac.) 
R$18,50 

 Gin Tônica (Imp.) 
R$25,00 

                                        
                     
   
                           
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
PIZZAS DOCES E SOBREMESAS                     Individual         Grande 
 
 
Pizza da Banana- cobertura de chocolate opcional            R$52,00           R$73,00  

Pizza da Chocolate                 R$52,00           R$73,00  

Calzone Doce                 R$44,00  
Banana e Chocolate,  servido com sorvete de creme 

Banana Flambada                 R$23,00  
Servida com sorvete de creme 

Petit Gateau                           R$20,00  
Servida com sorvete de creme e cobertura de chocolate 

Brownie                           R$20,00  
Servida com sorvete de creme e coberturade chocolate 

Sorvete de Creme - cobertura de chocolate opcional            R$15,00  

 
 

CAFÉ EXPRESSO OU CHÁ    R$ 7,00            


