Couvert
por pessoa

Ostras
frescas / grelhadas / rockfeller

Vieiras
frescas / grelhadas

Mexilhões Frescos
refogados com vinho branco, azeite extra virgem, pimenta dedo de
moça e temperos frescos

Ceviches e tartares
ceviche clássico

peixe do dia, leite de tigre, cebola roxa, coentro e pimenta
dedo de moça

tartare de atum oriental

com shoyo, gergelim tostado e chantilly de limão, namplá e
pimenta togarashi

ceviche de salmão

com leite de coco, limão siciliano, pimenta dedo de moça,
cebola roxa e coentro

tartare de vieiras

vieiras canadenses com creme de limão e caviar mujol

Entradas
linguiça giuseppe fatiada
unidade

delicia da dona gema
8 unidades

salada mista

mix de folhas, lascas de pupunha, tomatinho assado e cenoura

salada morna de legumes grelhados

batatinha calabresa, couve de bruxelas, cogumelo paris e
cebola caramelizada

salada morna de frutos do mar

camarão, lula, polvo, rúcula, azeite extra virgem e ervas

tempurá de lulas

com maionese de cebolinha francesa

cheesecake de haddock

torta fria de haddock com creme azedo e caviar mujol

bolinhos de bacalhau
8 unidades

pastéis

camarão | queijo | carne | catupiry | misto
8 unidades

palmito fresco defumado
tarte tartin de cogumelos
com queijo cabra e farofa de brioche

coxa de rã provençal

com vinho branco, tomate, salsa, cebola e alho

coxinha de caranguejo

tradicional coxinha feita com carne de caranguejo
3 unidades

siri

receita tradicional

cavaquinha

molho de gengibre e batata baroa fiapo

cogumelos paris
salteados, salsa fresca

moquequinha de peixe
com farofa de coco

haddock

molho champagne, espinafre, cogumelos paris e tomatinho assado

ostras

ostras frescas com molho de vinho branco

vieiras trufadas

vieiras frescas, salteadas com molho de trufas

Pratos do dia
servidos das 12h às 17h, exceto feriados, com direito a sobremesa
do dia (consulte o garçom).

opção: steak collection do dia

– segunda-feira –
peixe do dia no cartoccio

com julienne de legumes, ervas frescas e salada de tomates assados

– terça-feira –
lula a milanesa recheada com camarão
com arroz mediterrâneo

– quarta-feira –
moqueca baiana de peixe

com arroz de jasmin e farofa de dendê

– quinta-feira –
salmão oriental

com bifun e legumes salteados

– sexta-feira –
bacalhau espiritual
tradicional receita portuguesa

Clássicos
tranche de namorado
acompanhamento a escolher

tranche de salmão
acompanhamento a escolher

panela da zozô

polvo, lula, camarão sobre acaçá

bacalhau giuseppe

lombo de bacalhau do porto gadus morhua, grelhado, servido com
batatas ao murro, brócolis, cebola confitada e azeitonas pretas

tournedos de atum

com alho-poró confitado na manteiga de crustáceos, palmito fresco
defumado e molho de capim limão

bobó de camarão e lula

com arroz de jasmin e farofa de dendê

haddock

molho champagne com caviar mujol, espinafre, cogumelos paris,
tomatinhos assados e batata assada

risotto de lula

com pesto de manjericão roxo e pistache

risotto de polvo

com brócolis, tomates confitados e tapenate de azeitona

espaguete mariana

camarões, mascarpone, rúcula e pimenta dedo de moça

risoni de bacalhau

com batata baroa fiapo, ovo de codorna estalado

paglia & fieno

com lula, polvo, camarão, peixe, cavaquinha e mexilhão

Peixaria
Todos os peixes e frutos do mar são entregues diariamente de acordo
com a sorte dos nossos pescadores. Preço por quilo.

ostras
unidade

vieiras
unidade

lagosta
cavaquinha
camarão grande
lula
pampo
robalo
badejo
garoupa
pargo
olho de boi
vermelho
centolla da patagônia
polvo
cozido

Steak Collection
Há mais de 25 anos nossa empresa vem buscando os melhores
produtos, as melhores técnicas e os melhores profissionais para
elevar a mesa dos nossos clientes. Queremos apresentar a você
também no Giuseppe Mar a “Melhor Carne do Rio”, título que o grupo
BestFork orgulhosamente detem.

costela
bife de tira
fraldinha
picanha supra sumo
steak ao sal grosso

Acompanhamentos
todos os pratos da Peixaria e Steak Collection dão direito a um
acompanhamento a sua escolha

espinafre

arroz / creme / vapor

arroz caldoso
de azeitonas e rúcula

arroz de limão siciliano giuseppe
salada de tomatinhos assados
com cebola roxa, manjericão fresco

batatas

chips | giuseppe | frita rústica | assada

mousseline de baroa
cebola assada
mix de folhas orgânicas

com vinagrete do chef e lascas de pupunha

legumes orgânicos glaceados
seleção de mini legumes do dia

farofa de abobrinha

com farinha de milho de araxá e pimenta dedo de moça

farofas

de ovos | cebola | banana

Sobremesas
creme siciliano
creme de papaya
tartelette de framboesa
com creme de limão siciliano

romeu & julieta

com goiabada cascão de Ponte Nova – MG servida quente e uma bola
de sorvete de queijo minas

petit gateau de cocada mole
com sorvete de tapioca

mousse de chocolate au pôt
“le grand éclair”

com diplomata de chocolate belga branco

crème caramel
caminho de chocolate belga

brownie, fondant, macaron, farofa de cacau e sorvete de cupuaçu

frutas da estação
sorvetes

Bebidas
água mineral | 300 ml
água san pellegrino | 505 ml
acqua panna | 505 ml
água das pedras salgadas | 750 ml
refrigerantes, ice tea, água tônica
sucos naturais
suco mix

abacaxi, maracujá, laranja e hortelã

limonada suíça
suco de tomate
suco de tomate temperado
cerveja bohemia
cerveja stella artois
café expresso orfeu
chás variados
capuccino

Vinhos em taça
Nota importante: Nosso copo de vinho contem 187 ml “1/4 de
uma garrafa”, o que representa quase o dobro do volume que
é servido em outros restaurantes.

espumantes
BOSSA BRUT
Brasil – Serra Gaúcha

CAVA FREIXENET RODESTIU BRUT
Espanha – Cataluña

brancos
LAS MORAS VIOGNIER 2016
Argentina - San Juan

CORDILLERA ANDINA CHARDONNAY 2016
Chile - Valle Central

NAMPE LOS HAROLDOS TORRONTÉS 2015
Argentina - Mendoza

ROBERT MONDAVI TWIN OAKS CHARDONNAY 2014
EUA - Califórnia

rosés
GEORGES DUBOEUF LA CUVÉE ROSÉ 2015
França - Vin de France

PAUL MAS CLAUDE VAL ROSÉ IGP 2016
França - Languedoc-Roussillon

tintos
GEORGES DUBOEUF LA CUVÉE ROUGE 2015
França - Vin de France

LA MORAS MALBEC 2015
Argentina - San Juan

BARRICA ANDINA ESTATE SELECTION CARMÉNÈRE 2015
Chile - Valle Central

MARQUES DE TOLEDO CRIANZA TEMPRANILLO 2013
Espanha - La Mancha

Defesa do Consumidor: 2533-4488 | Disque Denúncia: 2253-1177
Saúde Pública: 2503-2280 | Vigilância Sanitária: 1746 | Procon: 151
SE BEBER, NÃO DIRIJA. É proibida a venda ou distribuição de bebidas
alcoólicas para menores de 18 anos, Lei 13.106 de 17 de março de 2015.
Preços apresentados em Reais (BR). NÃO ACEITAMOS CHEQUES

