
ENTRADAS FRIAS

Salada Colonial R$ 16,00

Salada Plaza R$ 19,00

Salada Caesar R$ 25,00

Salada Mista R$ 16,00

Folhas verdes, manga, mamão, queijo branco em tiras e molho de iogurte temperado.

Alface, croutons, queijo parmesão, molho caesar e tiras de frango grelhado.

Alface, tomate, palmito, cebola e cenoura ralada crua.

ENTRADAS QUENTES

Canja R$ 18,00

Caldo Verde R$ 18,00

Creme de Ervilha R$ 18,00

Sopa Leão Veloso R$ 35,00

Frango desfiado, c arroz, salsinha e caldo de galinha.enoura, 

Batata, couve e calabreza.

Ervilha em creme refogada com bacon.

Camarão, lula, mariscos, peixe em cubos e tomate refogado, em caldo de peixe.

Caldos são acompanhados de torradas e queijo ralado

Alface americana fresca, brócolis, rodelas de palmito, tomatinho cereja, kani-kama 
com molho de ervas.



MASSAS 

Penne

Espaguete

Talharim

Molho à Bolonhesa R$ 29,00

Molho à Moda da Casa R$ 29,00
Brócolis e bacon sauteados na manteiga.

Molho Quatro Queijos R$ 29,00
Molho branco com mussarela, provolone, parmesão e gorgonzola.

Molho de tomate com carne moída cozida.

Escolher o tipo de massa e molho!

Molho Ao Frutos do Mar R$ 39,00
Molho ao Sugo com frutos do mar (camarão, lula e marisco), azeite de dendê 
e manjericão.



CARNES

Filé Mignon Plaza R$ 44,90

Filé à Parmegiana R$ 44,90

Picanha à Brasileira R$ 42,90

Filé Mignon Osvaldo Aranha R$ 44,90

Filé mignon coberto com molho demi-glace, champignons, guarnecido com arroz festivo 
(milho, cenoura e bacon) e legumes na manteiga.

Picanha em bifes, guarnecido com arroz branco, farofa rica, fritas e molho de vinagrete.

Filé mignon grelhado, alho laminado frito, guarnecido com batata portuguesa, 
arroz branco e farofa de ovo.

AVES

Frango Plaza R$ 29,90

Frango à Parmegiana R$ 31,90

Frango ao Catupiry R$ 31,00

Medalhão de frango envolto em bacon ao molho mostarda, guarnecido com arroz
branco e batata lionese.

Filé de frango recheado com queijo e presunto, empanado e frito, coberto com molho
ao sugo e queijo parmesão, guarnecido com arroz branco e fritas.

Filé de frango grelhado, coberto com molho de catupiry gratinado, guarnecido com 
batata palha e arroz de brócolis.

Filé mignon recheado com queijo e presunto, empanado e frito, coberto com molho
ao sugo e queijo parmesão, guarnecido com arroz branco e fritas.



PEIXES E CAMARÃO

Truta Colonial R$ 39,90

Truta ao Pomodoro R$ 39,90

Truta grelhada ao molho gorgonzola, guarnecido com arroz à grega e brócolis 
ao alho e óleo.

Badejo à Bonne Femme R$ 49,90
Badejo grelhado ao molho bechamel, camarão e champignon, guarnecido com arroz 
de jardineira e batatas ao vapor.

Salmão Siciliano R$ 49,90
Posta de salmão cozido com molho bechamel e vinho branco, gratinado com aspargos,
acompanha arroz com brócolis e purê de batata.

Salmão Grelhado R$ 47,00
Posta de salmão grelhado em cama de mandioca baroa, guarnecido com arroz branco,
brócolis e cenoura sauteadas na manteiga. 

Camarão à Grega R$ 43,00
Camarão empanado, guarnecido com arroz à grega, provolone a milanesa e batata palha.

Badejo a Belle Meunière R$ 49,90
Badejo grelhado, coberto com molho de alcaparras, champignon e camarão, 
guarnecido com arroz branco e batata sauté.

Truta grelhada ao molho pomodoro (tomate, alho, azeite, manjericão), guarnecido
com batata portuguesa e arroz branco.



PRATOS KIDS

Bifinho Mignon Grelhado R$ 23,80
Bifinho de mignon grelhado, ovo frito, arroz branco, feijão e fritas.

Frango à Milanesa R$ 14,90
Filé de frango empanado, arroz branco, feijão e fritas.

Espaguete com Almôndegas R$ 17,90
Massa cozida al dente e almôndegas com molho ao sugo.

Playground disponível para as crianças!



LANCHES

Sanduíche Plaza R$ 28,90

X Bacon R$ 23,90
Pão, hambúrguer, queijo, bacon, alface, tomate e fritas.

Misto Quente R$ 18,90
Pão de forma, queijo, presunto e fritas.

Sanduíche Natural R$ 14,90
Frango desfiado, cenoura, tomate, alface e maionese.

X Salada R$ 19,90
Pão, hambúrguer, queijo, alface, tomate e fritas.

Baguete, filé mignon, queijo, alface, tomate e fritas.

PORÇÕES

Porção Mista (Serve 3 pessoas) R$ 42,90

Porção de Provolone Frito a Milanesa (Serve 2 pessoas) R$ 44,90

Contra Filé, Frango, Calabresa, Fritas e acompanha pão.

Filé Mignon Acebolado (Serve 2 pessoas) R$ 55,90
Iscas de mignon com cebola, fritas e acompanha pão.

Isca de Peixe a Milanesa (Serve 2 pessoas) R$ 34,90
Cação empanado e molho tártaro

Porção de Fritas com Queijo (Serve 2 pessoas) R$ 23,00
Batata palito frita com queijo.

Tábua de Frios (Serve 3 pessoas) R$ 45,90
Salaminho, mussarela, provolone, presunto e acompanha pão.

400g de Provolone empanado frito.

Porção de Fritas (Serve 2 pessoas) R$ 19,90
Batata palito frita.

Porção de Calabresa Acebolada (Serve 2 pessoas) R$ 19,90
Calabresa em rodela com cebola frita e acompanha pão.

Porção de Pastel Carne ou Queijo (Serve 2 pessoas) R$ 24,90
Pastel de Vento recheado com carne moída cozida ou queijo.

Porção de Frango Empanado (Serve 2 pessoas) R$ 24,90
Filé de Frango empanado frito e acompanha pão.



SOBREMESAS

Sorvete Simples R$   8,00

Sorvete Simples com Salada de Frutas R$ 11,00

Uma bola de sorvete. Sabores: morango, chocolate ou creme.

Creme de Papaya R$ 10,00
Creme elaborado com papaya selecionado, sorvete de creme, envolto de licor cassís.

Torta de Limão R$   8,00
Fatia saborosa de massa fresca, com creme de limão e merengue.

Milk Shake R$ 11,00
Sorvete batido com leite gelado. Sabores: morango, chocolate ou creme.

Banana Flambada com Sorvete R$ 12,00
Banana caramelizada e flambada, servida com sorvete de creme.

Sundae R$ 13,00
Duas bolas de sorvete (sabores: morango, chocolate ou creme), com chantily, farofa
de amendoim, calda e biscuit.

Petit Gateau R$ 15,00
Petit Gateau acompanhado com uma bola de sorvete de creme.

Pudim de Leite R$   7,00
Fatia de pudim de leite condensado com calda de caramelo.

Uma bola de sorvete  servida com 
uma porção de salada de frutas.

(sabores: morango, chocolate ou creme),
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