
Risotos
Risoto de filé e funghi -  R$79

Risoto de iscas de filé, funghi e parmesão.

Risoto caprese - R$79
Risoto com tomatinhos assados, mussarela 

de búfala, manjericão e parmesão.

Risoto de filé e Gorgonzola - R$79
Risoto de iscas de filé, gorgonzola, parmesão 

e lascas de pera seca.

Risoto de camarão e pistache - R$79
Risoto de camarão, ervilha torta, crocante 

de pistache e parmesão.

Risoto de salmão - R$79
Risoto de salmão, raspas de limão siciliano, 

ervilhas frescas e finalizado com chamas de 
conhaque.

Massas
Penne mignon - R$69

Massa penne ao molho 4 queijos
e iscas de filé. 

Penne da casa  R$69
Massa penne com iscas de frango, bacon, 

cebola roxa e molho de nata.

Espaguete ao sugo - R$59
Massa espaguete ao molho de tomates 

rústicos e tomates assados.

Espaguete Alla Norma  - R$69
Massa espaguete molho de tomates

 rústicos, berinjela tostada e parmesão.

Fettuccine Alfredo e camarão - R$79
Massa fettuccine ao molho Alfredo e

 camarões grelhados.

Especial da Lolo - R$69
Fettuccine ao molho cremoso de nata e 

iscas de frango.

Saladas 

Salada de rúcula e figos turcos - R$35
Folhas de rúcula, figos turcos embebidos em 

vinho do porto, queijo gorgonzola, nozes e 
redução de balsâmico.

Salada da Lolô - R$29
Folhas verdes, tomatinhos assados, nozes 
tostadas, lascas de parmesão e aceto de 

frutas vermelhas.

Petiscos
Bruschettas - R$35

Baguete italiana tostada, tomatinhos cereja 
confitados e queijo mussarela.

Polenta frita - R$28
Polenta frita salpicada com parmesão e 

orégano. Acompanha ketchup de goiabada.

Fritas - R$28
Batatas fritas crocantes acompanham geleia 
de bacon e maionese de páprica defumada.

Croquetas de carne desfiada
 e aipim R$42

Croquetas fritas de carne desfiada e aipim 
cremoso acompanhados maionese verde 

cítrica.

Arancini serrano - R$39
Arancini são bolinhos de risoto recheados, 
empanados e fritos. Este leva o recheio de 

tomate seco, rúcula e mussarela. 

Filé formaggio R$54
Iscas de filé ao molho de queijos

acompanhado fatias de brioche tostados.

Linguicinha artesanal
 e raclete de queijo R$59

Linguicinha artesanal Zacarias  de Gramado 
grelhada coberta por queijo raclette feito a 
mesa. Acompanha farofa de cebola roxa e 

vinagrete clássico.

Linguicinha artesanal recheada  69,00
Linguicinha artesanal Zacarias de gramado, 

recheada com queijo e tomate seco ou com 
cebola caramelizada, acompanha farofa de 

cebola roxa e chimichurri da casa.

Filé  xadrez 54,00
Filé mignon à milanesa xadrez, pepinos em 

conserva, ovos de codorna, azeitonas e 
palmitos.

Para compartilhar 

Trio de grelhados - R$159
Cortes de frango, entrecôte e contrafilé 
grelhados acompanhados de farofa de 

cebola roxa, vinagrete clássico, acebolado, 
fritas e arroz.

Picanha na grelha - R$179
Medalhões de picanha grelhados

 acompanhados de queijo raclete derretido, 
aipim frito, acebolado, arroz branco,

farofa e vinagrete.

Entrecôte na grelha -R$159
Medalhões de entrecôte grelhados

 acompanhados de batatas rústicas, arroz, 
farofa e vinagrete.

Assado de tiras - R$169
Cortes de assados de tiras grelhados,
 acompanhado de farofa, chimichurri

 artesanal da casa ,acebolado, fritas e arroz.

Parmegiana do armazém - R$169
Filé a parmegiana ao molho de tomates 

rústicos e muito queijo mussarela 
acompanhado de fritas salpicadas de

 parmesão e orégano e arroz.

Polpetone da serra - R$159
Polpetone de carne e linguiça colonial, 

recheado com queijo, empanado e frito e 
coberto com queijo raclete e acompanhado 

de talharim na manteiga.

Salmão - R$159
Postas de salmão grelhadas ao molho
limone de dijon, legumes tostados e

 arroz de castanhas.

Pizzas especiais
R$99

Calabresa - Molho de tomate,
queijo mussarela e calabresa.

Marguerita -Molho de tomate,
queijo mussarela, tomate e manjericão.

Filé e mostarda - Molho de tomate, queijo 
mussarela, iscas de filé e mostarda dijon.

4 Formaggio - Molho de tomate, queijo 
mussarela, gorgonzola, parmesão,

 provolone e catupiry.

Bacon e tomate seco - Molho de tomate, 
queijo mussarela, bacon, tomate seco e 

cebola roxa.

Lanches
Baguete de filé - R$42

Pão baguete, permentacao natural,  iscas de 
filé, provolone, tomate seco e rúcula.

 Acompanha fritas.

Ciabatta com milanesa - R$39
Pão ciabatta, milanesa de frango, maionese 
verde, tomate e alface. Acompanha fritas.

Xis de filé - R$39
Iscas de filé, queijo derretido, maionese da 

Lolô, milho, ervilha, ovo, alface e tomate.

Torrada bife - R$39 
Pão big, bife artesanal, presunto,queijo, ovo 

alface , tomate a maionese cremosa da casa.

Pratos especiais
Entrecôte grelhado aos 4 queijos - R$59

Entrecôte grelhado acompanhado
de espaguete 4 queijos.

Salmão grelhado - R$79
Filé de salmão grelhado acompanhado de 

risoto de parmesão e ervilhas.

Contrafilé grelhado - R$59
Contrafilé grelhado, aipim frito, arroz e 

molho chimichuri.

Milanesa de frango - R$55
Filé de frango a milanesa acompanhados 

espaguete no azeite de oliva com tomate 
seco, tomatinhos assados e salpicado de 

parmesão.

Carne de panela - R$55
Famosa carne de panela acompanhada de 

aipim cozido na manteiga, arroz e farofa.

Entrecote executivo - R$59
Bife de entrecote , ovo frito , arroz , batatas  

rústicas ao melho de quatro quejo,
e chimichurri artesanal da casa.

Sopas
No pão R$49 | Na cumbuca R$44

- Capeletti 
- Creme de abobóra e carne de panela 
- Creme quatro queijos 
- Creme de ervilha e bacon
- Creme de milho e calabresa 
- Caldo verde 
- Caldinho de feijão 
- Especial da Lolô( frango desfiado , batata , cenoura )

 



Mocktails especiais
Refrigerante artesanal da Lolô -  R$18
Syrup artesanal, água gaseficada e gelo.

Água de côco - R$18
Água de côco com especiarias.

Cerveja e Chopp
Cerveja (550ml) - R$27

Cerveja (Long neck) R$15
Cervejas artesanais - R$30

Chopp (300ml) - R$15

Caipirinhas
Morango | Abacaxi | limão

Cachaça - R$25
Cachaça envelhecida - R$27

Vodka smirnoff - R$29
Rum - R$25

Doses Quentes
Jack Daniels - R$26

Johnnie walker black Label - R$26
Johnnie walker red Label - R$20

Cachaça envelhecida - R$16
Campari - R$16

Martini rosso - R$17
Gin tanqueray - R$22
Martini bianco - R$17

Vodka smirnoff - R$20
Tequila - R$23

Drinks
Aperol spritz - R$35

Cítrico e marcante com Aperol, gasosa
 e espumante.

Dry Martini - R$37
Martini, Gin e Vermouth c/azeitona especial.

Kir Royal - R$32
Um toque de amor,p Cassis Marie Brizard traz à 

espumante, uma taça de experiência.

Negroni - R$35
Robusto e poderoso c/ Gin Tanqueray,

Campari, e Vermouth Rosso.

Martini - R$32
Martini e azeitona ou marasquino.

Gin Tônica - R$37
Gin, Tônica, frutas e especiarias.

Nevasca - R$38
Leite de côco, vodka, leite condensado côco 

ralado, água, açúcar e gelo.

Moranguinho - R$38
Vodka, morangos, leite condensado e gelo.

Summer Blue - R$37
Gin, Curaçau, espumante, gelo e hortelâ.

Mojito - R$ 37
Refrescante e intenso com hortelân,

rum e gasosa.

Sobremesas
Bomba de chocolate - R$39

Esfera de chocolate derretida a mesa 
recheada de brownies e sorvete de creme.

Cheesecake de frutas vermelhas - R$29

Sobremesa da Lolô - R$29
Doce de leite artesanal, sorvete de

creme e crocante de nozes.

Petit Gateau e sorvete - R$29
Petit Gateau de chocolate acompanhado

de sorvete de creme. 

Dueto de chocolate e morango - R$39
Morangos cobertos de ganache de

chocolate e nozes. 

Pratos kids
Espaguete ao sugo 

ou à bolonhesa - R$29

Grelhadinho de frango - R$29
Iscas de frango, arroz e fritas e feijão.

Grelhadinho de filé - R$29
Iscas de filé, arroz e fritas feijao.

Bebidas
Água mineral - R$7
Refrigerantes - R$8

H2O ou Limoneto - R$10
Ice Tea da Lolô (400ml) - R$10

Red Bull(250 ml) - R$18

Cafés
Choconhaque - R$16
Chocomenta - R$18

Chá (Boldo ou Cidreira) - R$8
Café Nespresso - P R$4.50 G R$7.50

Sucos (400ml)
R$12

Laranja | Uva Integral | Uva branca Integral.

Sucos especiais(400ml)
R$16

Suco verde da Lolô
Abacaxi

morango
Morangada (morango e leite condensado) 
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