
Capelleti 
de frango

Fettuccine com
espinafre

Fettuccine branco Spaghetti

C A N T I N A

Gnnochi

Sofiole gorgonzola e
cebola caramelizada Maccheroni Ravioli de carne Tortelloni de 

ricota e nozes

Talharim com
espinafre

Tortei Talharim branco

Tagliatelle branco Tagliatelle com
espinafre

Spaghetti sem
glúten



Carpaccio R$ 45,90

Canja de Galinha R$ 68,90

Sopa de Capeletti
Bruschetta

R$ 72,90

R$ 38,00

Salada Di Capo
(6 unidades)

R$ 39,00

Tábua de frios R$ 79,90

Bambino- 1 R$31,90
Filezinho com fritas e arroz.

Bambino- 2
Filezinho com spaghetti e molho bolonhesa.

R$ 31,90

Bambino- 3
Frango grelhado com spaguetti na manteiga.

R$ 26,90

Macherroni quatro formaggio
Zingara com tortéi 
Spaguetti ao Alho e Óleo
Risoto de Filé 
Risoto de frango

Rodízio de Massas e Risotos R$ 119,00

Tiramissu R$ 26,90

Petit Gateau R$ 24,90

Mamão Papaia com Cassis R$ 26,90

Sorvete R$ 14,90



Al Pomodoro
Bolognese
Aglio e olio

Aglio e Olio com Camarão 

Da Mama

Quatro Formaggio
Scalopini Quatro Formaggio

Funghi Quatro Formaggio

Carbonara

Gorgonzola

À Zingara

Capo Du Mont

Toscana

Putanesca
Pariense

À Siena

À Siciliana

Pesto

Di Capo

Du Cheff

Frutos do Mar

Matriciana

Al Pesto com Camarão

Ossobuco da Mama

Quatro Queijos com Camarão

Mediterrâneo

Molho sugo, anchovas, alcaparras e azeitonas pretas

R$ 139,00

R$ 139,00R$ 119,90

Molho branco, presunto, frango desfiado, ervilha, 
champignon e queijo gratinado.

R$ 118,90
R$ 88,90
R$ 125,90

R$ 129,00

R$ 136,00

R$ 119,00

R$ 119,00

R$ 129,00
R$ 129,00

Nata, ovos, bacon, parmesão e cheiro verde.

Molho sugo, l inguiça calabresa, azeitonas pretas, 
tomates frescos e cheio verde.

Molho sugo, l inguiça calabresa, azeitonas pretas, 
tomates frescos e cheio verde.

Molho sugo, molho branco, quatro queijos e queijo
gratinado.

Molho bolonhesa, quatro queijos e champignon.

Molho sugo, quatro queijos, frango, presunto,
linguiça, cebola e cheiro verde.

Azeite de oliva, escalopes de fi le,  tomate seco, salvia,
manjerona, manjericão e mussarela de búfala.

R$ 143,00

Molho bolonhesa, tomate fresco, alho, cebola,
pimentão, manjerona e cheiro verde.

R$ 119,00

Molho sugo, bacon, alho, cebola, tomate e cheiro verde.
R$ 119,00

Molho sugo, iscas de fi lé,  tomate, cebola, pimentão,
azeite de oliva, alho, cheiro verde e shoyo 

R$ 141,90

Molho sugo, creme de leite, azeitonas pretas,
manjericão, cebola e pimenta vermelha.

Rabiata R$ 119,00

R$ 177,90

Cebola, alho, pimentão, ervas, tomate picado, camarões, mexilhões, lula, polvo, e pão sírio tostado.
R$ 189,90

R$ 126,90

R$ 175,90

R$ 198,00

R$ 139,00

R$ 139,90

Camarão, salvia, manjerona, manjericão, cebola verde e cheiro verde.
R$ 157,90

R$ 179,90

Porpeta à Moda da Casa R$ 135,90
R$ 146,00

Alfredo R$ 178,00
Manteiga, alho amassado, pimenta do reino, cheiro verde,

molho branco

Spaghetti com Ragu de Linguiça R$ 139,00



Medalhão Quatro Formaggio

R$ 189,00

R$ 185,90

R$ 209,00

R$ 225,00
Três fi les grelhados com  talharim quatro queijos.

Filé ao Vinho do Porto
Três fi lés grelhados com talharim ao molho madeira

 com vinho do porto e champignon.

R$ 199,00

Filé ao Funghi R$ 199,00
Três fi les grelhados com talharim ao molho madeira,

funghi e alecrim.

Filé Quatro Queijos R$ 189,00
Três fi lés grelhados, molho quatro queijos, arroz e

fritas.

Filé à Parmeggiana
À milanesa, recheado com presunto e queijo, molho sugo,

ervilhas, arroz e fritas.

R$ 189,00

Filé du Cheff
Três fi lés grelhados com bacon, fritas, arroz e legumes

refogados na manteiga.

R$ 176,90

Parmeggiana com Spaghetti Quatro Formaggio R$ 225,00
À milanesa, recheado com presunto e queijo e spaghetti com quatro queijos.

Filé à Poivre R$ 209,00
Três fi lés grelhados, molho madeira, pimenta em grãos

,maccheroni quatro queijos com espinafre.

Filé Osvaldo Aranha
Três fi lés grelhados com crosta de alho dourado, arroz,

farofa e fritas.

R$ 189,00

Filé ao Molho Gorgonzola
Três fi les grelhados, molho branco com nata e queijo

gorgonzola, arroz e batata suíça.

R$ 199,00

Filé da Casa
Três medalhões grelhados ao molho quatro queijos com

spaghetti ao molho madeira e champignon.

Carré de Cordeiro
Carré de Cordeiro com fetuccine verde aos quatro

queijos.

Strogonoff de Filé
Filé, cebola, alho, molho, tomate, creme de leite, catchup,

mostarda, batata frita, champignon  e arroz branco 

R$ 169,00

Pasta ao Aglio com Filé Mignon
Alho, óleo, cheiro verde e Filé Mignon.



Entrecot com Talharim aos quatro queijos R$ 182,00

Entrecot ao vinho do porto
Grelhado, talharim com molho madeira, vinho do Porto e champignon 

R$ 179,00

Entrecot ao Funghi R$ 179,00
Grelhado, talharim ao molho madeira, funghi e alecrim 

Entrecot du Cheff R$ 156,00
Grelhado, fritas, Arroz, legumes

Entrecot ao Aglio
Grelhado, spaguetti alho e óleo

R$ 169,00

Calábria R$ 122,90
À milanesa, recheado com queijo e presunto, arroz à grega e fritas.

Quatro Formaggio
Frango grelhado, molho quatro queijos, arroz e fritas.

R$ 129,00

Frango Prensado
Peito e coxa de frango grelhado, spaghetti ao sugo, polenta frita e

salada mista.

À Parmeggiana
Parmeggiana de Frango com fritas e arroz 

R$ 128,90

R$ 125,00

Parmeggiana com spaghetti quatro queijos 
Molho de frango, molho branco, molho de tomate, nata e queijo gratinado.

R$ 155,00

Salmão à Bechamel R$ 175,90
Grelhado, molho branco, espinafre, arroz e batatas ao vapor.

Côngrio à Belle Meuniere
Grelhado, camarão, alcaparras, champignon, batatas sautê, arroz e cheiro

verde.

R$ 189,00

Côngrio à Portuguesa
Grelhado, pimentões, cebola, tomate fresco, molho de tomate, azeite de

oliva, azeitona verde, ovo cozido, batata sautê, arroz e cheiro vetde.
R$ 169,00



Funghi R$ 139,00
Arroz, arbóreo, funghi, cebola, cheiro verde, queijo parmesão e

creme de leite.

Frango
Arroz arbóreo, frango, tomate, cebola, pimentão, cheiro verde, queijo

parmesão e creme de leite.

R$ 129,00

Filé
Arroz arbóreo, fi lé mignon, cebola, tomate, alho, orégano, cheiro 

verde, queijo parmesão e creme de leite.

Camarão
Arroz arbóreo, camarão, vinho branco, pimentão, cebola, tomate, creme de

leite, parmesão e rúcula.

R$ 148,00

R$ 179,90
Frutos do Mar

Arroz arbóreo, mexilhões, lula, polvo, camarão, cebola, pimentão, tomate
picado e açafrão.

R$ 179,90
Cordeiro

R$ 141,00Arroz arbóreo, cordeiro, cebola, tomate, alho, orégano, cheiro 
verde, queijo parmesão e creme de leite.

Pernil de Cordeiro R$ 179,90
Pernil de cordeiro grelhado, legumes refogado e

espaguetti com ervas finas

Carré de Cordeiro R$ 185,90
Carré de Cordeiro com fetuccine verde aos quatro queijos.

Mix de Carnes R$ 260,00
Carre de cordeiro, pernil de cordeiro, entrecot, picanha,

acompanha batata recheada com requeijão e arroz branco.
 

Calábria R$ 122,90
À milanesa, recheado com queijo e presunto, arroz à grega e fritas.

Quatro Formaggio
Frango grelhado, molho quatro queijos, arroz e fritas.

R$ 129,00

Frango Prensado
Peito e coxa de frango grelhado, spaghetti ao sugo, polenta frita e

salada mista.

À Parmeggiana
Parmeggiana de Frango com fritas e arroz 

R$ 128,90

R$ 125,00

Parmeggiana com spaghetti quatro queijos 
Molho de frango, molho branco, molho de tomate, nata e queijo gratinado.

R$ 155,00



Da Casa R$ 139,00
Molho bolonhesa, molho de frango, molho branco, mussarela, quatro

queijos e queijo gratinado. 

De Frango
Molho de frango, molho branco e mussarela gratinada.

R$ 129,90

Quatro Formaggio
Molho quatro queijos, molho branco e mussarela gratinada.

R$ 119,00

Spoletto R$ 145,00Molho bolonhesa, molho branco, presunto, champignon e mussarela
gratinada.

De Camarão R$ 167,90Molho quatro queijos, sugo, tomate, pimentão, cebola, alho, camarão e
mussarela gratinada.

Polenta Mole com Ossobuco R$ 119,90
Polenta mole, mussarela, osso buco e queijo gratinado 


