BAROLIO
Avenida Fleming, 240 - Ouro Preto - Belo Horizonte (MG)
(31) 3646-2577
www.barolio.com.br
MENU
Entrada
Bruschetta classica

Principal
Gnocchi alla Norma
Sobremesa
Crema di ricotta dolce e crema all’arancia
R$ 56,00 por pessoa
Expediente: 2ª a sábado (18h ao último cliente) e domingos e feriados (12h ao último cliente)

DOMENICO PIZZERIA E TRATTORIA
Rua Cláudio Manoel, 583 - Funcionários - Belo Horizonte
Tel: (31) 2516-2969 | www.domenicopizzeria.com.br
MENU
Entradas
Prosciutto San Daniele con mozzarella di bufala (presunto cru, produzido na região Friuli-Venezia Giulia, e muçarela de búfala) ou polenta com funghi
trifolati (polenta com cogumelos frescos salteados na manteiga de trufa) ou piatto di formaggi (seleção de queijos italianos servidos com mel trufado)
Primeiro prato
Risotto con luganega e vino rosso (risoto com linguiça em redução de vinho tinto) ou ravioli alla sorrentina (ravioli de muçarela de búfala ao sugo de
tomates e basílico) ou linguine con scampi (massa de grão duro com lagostim)
Segundo prato
Scaloppine ai porcini (escalope servido com cogumelos porcini frescos e salada mista) ou pagello alla mediterranea (filé de pargo com tomates cerejas,
azeitonas pretas e alcaparras, servido com salada mista)
Sobremesas
Tiramisù di mascarpone (biscoito champagne embebido em expresso, creme de mascarpone, chocolate amargo e cacau em pó) ou panettone caldo
(panetone italiano original, servido quente com licor cointreau e creme de mascarpone) ou panna cotta (pudim de creme de leite, servido com calda
artesanal de frutas vermelhas)
Caffè espresso ou limoncello
R$ 110,00 por pessoa
Expediente: domingo a 5ª (18h30 às 0h) e 6ª e sábado (18h30 às 1h)

EST! EST!! EST!!!
Avenida Getúlio Vargas , 107 – Savassi - Belo Horizonte (MG)
(31) 2526-5852 | www.est-est-est.com.br
MENU
Entrada
Crostini Speck, Asiago e Funghi
Primeiro prato
Orecchiette Salsiccia e Broccoli
Segundo Prato
Saltimbocca alla Romana
Dolce
Zuppa Inglese
R$ 108,00 por pessoa
Expediente: 3ª (12h às 15h e 18h às 23h); 4ª a 6ª (12h às 15h e 18h às 0h); sábado (12h às 16h e 19h às 0h); e domingo (12h às 16h)

NONNA CARMELLA
Rua Antônio de Albuquerque, 1607 - Lourdes - Belo Horizonte (MG)
(31) 3243-6754 | ww.nonnacarmela.com.br
Entrada
Trio dI crostinI (tomate, trifolati e abobrinha) ou berinjela da Nonna (duo de berinjela em conservas e rolinhos de
berinjela com muçarela de búfala e tomate seco)
Primeiro prato
Espaguete com camarão e vôngole ou nhoque com ragu de coelho
Segundo prato
Peixe branco com legumes grelhados ou carré de cordeiro com batatas rústicas
Doce
Panna cotta com colly de maracujá ou salame de chocolate com chantily
R$ 87,00 por pessoa
Expediente: 3ª (19h às 23h); 4ª e 5ª (12h às 15h e 19h às 23h); 6ª (12h às 15h e 19h às 0h30); sábado (12h às 16h e 19h as 0h30); e domingo (12h às 16h30)

PECATORE
Rua Sapucaí, 535 - Floresta - Belo Horizonte (MG)
(31) 2552-1450
MENU
Couvert
Focaccia e conserva de legumes à moda italiana
Entrada
Tortino di zucchine com aliche, muçarela de búfala e tomatinho cereja ou pérolas de queijo de cabra em crosta de
farofa de grissini torinese sobre creme de abóbora ao tomilho
Prato principal
Paccheri de gragnano com ragu de tamboril ou risotto com radicchio, nozes e gorgonzola
Sobremesa
Bolo gelado de limão siciliano ou limoncello

R$ 99,00 por pessoa
Expediente: 3ª a 5ª (19h às 0h); 6ª (19h às 1h); sábado (12h30 às 17h e 19h às 1h); e domingo (12h30 às 17h)

OSTERIA MATTIAZI
Rua Soledade, 28 - Santa Efigênia - Belo Horizonte (MG)
(31) 3483-3465
MENU
Couvert
Tomatinho confitado em vidro, pão tostado e aliche
Entrada
Tortino de zucca em crosta de amaretti e creme de gorgonzola ou parmigiana di zucchine com escarmossa à moda
vesuviana
Prato principal
Tortelli del’ plin al bollito, língua de boi crocante e bagnetto verde ou risotto ai funghi, guanciale e mascarpone
Sobremesa
Semifreddo ao chocolate

R$ 104 por pessoa
Expediente: 3ª a 5ª (19h às 0h); 6ª (19h às 1h); sábado (12h às 17h e 19h às 1h); e domingo (12h às 17h)

PROVINCIA DI SALERNO
Rua Maranhão, 18 - Santa Efigênia - Belo Horizonte (MG)
(31) 3241-2205 | www.provincia.com.br
Couvert
Torradas, focaccia e manteiga aromatizada
Entrada
Beringela à parmegiana ou polenta com ragu de carne bovina

Primeiro prato
Penne alla vodka com camarões ou penne com iscas de filet mignon e shitake
Segundo prato
Risoto de champagne, funghi porcini e tomate seco com filé de boi ou de frango
Doce
Tiramisù ou ambrosia ou mousse de chocolate

R$ 99,00 por pessoa
Expediente: 3ª a 6ª (12h às 15h e 19h às 1h30); sábado (12h às 16h e 19h às 130h); e domingo (12h às 17h)

SAPORE D´ITALIA
Rua Mestre Luiz, 64 - São Pedro - Belo Horizonte (MG)
(31) 3018-4585 | www.saporeditalia.com.br
MENU
Entrada
Carne cruda alla piemontese all’olio di tartufo bianco
Primeiro prato
Casarecce al pesto rosso alla siciliana
Segundo prato
Ossobuco di vitello in gremolata
Doce
Tartufo affogato
R$ 98,00 por pessoa
Expediente: 3ª a sábado (19h30 às 23h); e domingo (12h30 às 16h)

RESTAURANTE VIA DESTRA RISTORANTE
Rua Direita, 156 – Tiradentes (MG)
(32) 3355-1906
Entrada
Antipasto dello chef (pães Italianos acompanhados de conserva de beringelas, giardiniera di
legumi e pasta de queijo ao whiskey)
Primeiro prato
Vesuvio (tagliatelle nero artesanal, camarões, tomates sem pele e pimenta biquinho) ou tortelloni testarossa
(tortelloni de manjericão recheado de muçarela, salteado na manteiga e sálvia.
Segundo prato
Finissima com rúcula (steak fino de filet mignon empanado com rúcula) ou trota con insalata (filé de truta à moda do
Vêneto e salada de folhas verdes)
Doce
Panna cotta ou tiramisù

R$ 130,00 por pessoa
Expediente: 3ª (19h às 23h); 5ª (19h às 23h); 6ª e sábado (12h às 17h e 19h às 23h); e domingo (12h às 17h)

