Come a casa tua
Deliziando
PIADINA ALPINA .............................................................................. R$18,00
Tábua com três molhos pesto artesanais BellaZio (manjericão, azeitona e rúcula),
acompanhado de fatias de piadinha

PIERO................................................................................................ R$18,00
Grissini (biscoitos salgados italianos) com três molhos pesto artesanais BellaZio
(manjericão, azeitona e rúcula)

TRICOLORE ....................................................................................... R$18,00
Tábua com bruschetta clássica (pão artesanal Filone fatiado, tomates temperados
BellaZio e pesto de manjericão artesanal), seleção de queijos e azeitonas verdes

BRUSCHETTA D’ITALIA ..................................................................... R$25,00
Pão artesanal Filone fatiado com tomates temperados BellaZio e pesto de manjericão
artesanal

MARCO & ROSA ………………………………………………………………………. R$45,00
Mozzarella de Búfala de receita italiana com azeite intenso Gamarra, presunto parma e
pesto artesanal BellaZio acompanhado de fatias de piadinha crocante

MONTE BIANCO ………………………………………………………………………. R$40,00
Burrata cremosa de Búfala de receita italiana com tomate cereja, manjericão artesanal
BellaZio, piadinha crocante e aceto balsâmico

TAGLIERE BellaZio ................................………………………………………… R$60,00
Seleção de queijos ítalo-brasileiro, presuntos de excelência do norte da Itália
acompanhados com grissini ou piadinha crocante, acompanhado de geléia de cebola
roxa caramelizada

Panini
PARMA ....................................................................................... R$33,00
SONDRIO
Ciabatta di Milano artesanal com presunto Parma, pesto de manjericão artesanal BellaZio,
queijo brie e tomates temperados

MORBEGNO
Ciabatta di Milano artesanal com presunto Parma, pesto de rúcula artesanal BellaZio, lascas de
parmesão e aceto balsamico

SPECK ............................................................................................... R$35,00
BORMIO
Ciabatta di Milano artesanal com presunto speck, molho de funghi artesanal BellaZio,
gorgonzola doce e nozes

TIRANO
Ciabatta di Milano artesanal com presunto Speck, manteiga, molho de azeitonas artesanal
BellaZio e ricotta

SALAME SPIANATA ROMANA .......................................................... R$31,00
CASPANO
Ciabatta di Milano artesanal com spianata romana, lascas de parmesão e azeite intenso
Gamarra

VEGETARIANO ................................................................................. R$35,00
ADDA
Ciabatta di Milano artesanal com creme de aspargos artesanal BellaZio, gorgonzola
doce, abobrinha e azeite trufado toscano

Piadine
PARMA ............................................................................................. R$28,00
RESEGONE
Piadina artesanal com presunto Parma, pesto de manjericão artesanal BellaZio, queijo brie e
alface

SCAIS
Piadina artesanal com presunto Parma, pesto de rúcula artesanal BellaZio, lascas de parmesão,
tomate cereja e aceto balsamico

SPECK ............................................................................................... R$30,00
CARONELLA
Piadina artesanal com presunto speck, molho de funghi artesanal BellaZio, gorgonzola doce e
nozes

BERNINA
Piadina artesanal com presunto speck, queijo brie, molho de azeitonas artesanal BellaZio e
alface

SPIANATA ROMANA ........................................................................ R$26,00
TRE SIGNORI
Piadina artesanal com spianata romana, queijo tipo cottage e pimenta do reino

VEGETARIANO ................................................................................. R$30,00
SPLUGA
Piadina artesanal com creme de aspargos artesanal BellaZio, gorgonzola doce, abobrinha e
azeite trufado toscano

La pasta BellaZio
Massa fresca do dia.......................................................................... R$35,00
Talharim artesanal com molho artesanal BellaZio acompanhados de fatias de Piadina
crocante com presuntos de excelência do norte da Itália ou acompanhamento do dia

Dolce
PANNA COTTA ................................................................................. R$20,00
Creme de leite aerado com aroma de baunilha, lascas de limão siciliano e geléia de
frutas vermelhas artesanal BellaZio

PETIT GATEAU .................................................................................. R$24,00
Petit Gateau de chocolate meio amargo acompanhado de sorvete Mi Garba Fior di
latte

Doses
Wiskey Jack Daniels ……………………………………………………………………. R$15,00
Cachaça Taverna Mineira – Jequitibá ..………………….……………………. R$10,00

Bevande
Refrigerantes ..................................................................................... R$5,00
Coca-Cola comum, coca-cola zero e Guaraná zero

Água tônica ........................................................................................ R$6,00
Soda Italiana ...................................................................................... R$9,00
Água com gás, gelo, rodelas de laranja e extrato de fruta (tangerina ou amora ou maçã
verde ou frutas vermelhas)

Água ................................................................................................... R$4,00
Água com e sem gás

Sucos ................................................................................................. R$6,00
Del Valle pêssego e uva

Birra
Cervejas Long neck ............................................................................ R$8,00
Budweiser e Heineken

Cerveja Pilsen Läut …………………………………………………………………….. R$17,00
A Cerveja Pilsen Läut representa o estilo mais conhecido e consumido no Brasil e no
mundo. Elaborada de acordo com a Lei de Pureza alemã, uma puro malte da família
das cervejas de baixa fermentação, possui agradável aroma de malte e uma enorme
refrescância. Feita para agradar a todos os paladares, sem discriminação.

Cerveja Hop Läut ……………………………………………………………………….. R$21,00
Extremamente leve e refrescante, a Hop Läut é um verdadeiro convite para aqueles
que pretendem iniciar a jornada da cultura cervejeira. É uma session IPA com uma
explosão de aromas cítricos, florais e resinosos, originados por um blend de sete
espécies diferentes de lúpulos: Columbus, Centennial, Cascade, Citra, Ella, Pekko e
Amarillo.

Cerveja Hard Läut ……………………………………………………………………….. R$20,00
A Hard Läut é uma cerveja do estilo Double IPA muito aromática. Prestando uma
homenagem ao Hard Rock, uma vertente que tem suas raízes no rock de garagem.
Assim como a Double PA é mais forte do que uma IPA.

Cerveja The Dark Läut ………..……………………………………………………….. R$19,00
A Dark Läut é uma Cerveja da família das Lagers, puro malte, escura, bem leve e
refrescante. Ela chegou para quebrar todos os paradigmas atuais e mostrar que ser
uma cerveja escura não significa ser forte, alcoólica e doce.
Muito pelo contrário, é fácil de beber e muito refrescante! O sabor proveniente do
malte tostado remete a notas sutis de café e caramelo.

Cocktails
MegaCocktails BellaZio …………….…………………………………………………. R$31,00
APEROL SPRITZ 500ml
Espumante, Aperol, água com gás, rodela de laranja e gelo

GIN TONIC 500ml
Gin Beefeater, água tônica, alecrim, pepino e gelo

CAIPI MONIN 300ml ........................................................................... R$18,00
Vodka com extrato de frutas Monin (tangerina ou amora ou maçã-verde ou frutas
vermelhas) e gelo

Caipi BellaZio 300ml ........................................................................... R$23,00
Vodka com extrato de tangerina, suco de limão, um toque delicado de tomate cereja,
folhas de manjericão, rodela de limão e gelo
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