
 Buscamos aplicar muito amor em tudo que fazemos para todos que nos 
visitam.

 Praticamente tudo que servimos no Santé é produzido na casa de forma 
artesanal, com a melhor e mais fresca matéria prima do mercado.

  Nossa cozinha funciona com prazo de preparo adequado, mas como 
fazemos tudo na hora não somos uma cozinha expressa. 

 A ideia é desfrutar de bons momentos em boa companhia e com devido 
tempo para tudo chegar da melhor forma em sua mesa.

 Planejamos uma casa para que você viva suas melhores lembranças.

 Nossas velas simbolizam a união em volta do fogo, para relembrarmos 
como é bom estarmos reunidos com quem gostamos. Também pode escolher 
ambientes com mais ou menos luz
 
 Temos uma queda por boa música, então ela sempre será sua 
companheira. Escolha entre ambientes com mais volume ou menos.

 Estamos aqui por você, qualquer necessidade de adaptação do cardápio 
ou cuidados especiais é só solicitar ao garçom.

Seja bem-vindo, a casa é sua.

É muito bom ter você aqui

Desde setembro de  2020

Recebendo você
Água com e sem gás

S. Pellegrino ou Acqua Panna

Refrigerantes

Schweppes Citrus / Tônica

Sucos da fruta variados        

Suco de laranja ou limão

Sumo de Limão         

Água de coco

Red Bull

                    

97

219

7

17

8

8

12



Carpaccio   

Pedra da Conversa

54

49

26Duo de Bruschette 

39 

38

34

69 

Arancini

Burrata 

Brienne
Trouxinhas na massa Filo com queijo brie, mel e lâminas de pimenta dedo de moça

Dadinho de Queijo Coalho 

Bolinhos de risotto com funghi, recheados com queijo e servidos com geleia de tomate verde

Empanado com panko e geleia de pimenta

28

Porção de pastéis na massa Viçosa: de camarão, palmito, carne e queijo        

Pasteizinhos   

Para  Começar...
seja muito bem-vindo!

Couvert para 2 pessoas com copa, salaminho, queijos brie e gruyère, azeitonas,
manteiga Santé e pão artesanal 

Isca de Mignon ao Chimichurri com cestinha de pães 48

Queijo cremoso com tomate concassé, pesto de manjericão e torradas artesanais

Corte fino de lagarto ao molho de mostarda com rúcula, alcaparras e torradas artesanais

Pão artesanal coberto por tomates e pesto de castanhas, decorado com manjericão

32

Massa fina crocante recheada com parma, queijo de búfala, tomate e rúcula ao molho
especial de ervas  

Parma & Búfala Piadina  

28

Massa fina crocante recheada com abobrinha, berinjela, tomate grelhado e creme de queijo

Zucchini Piadina  

46Brandade de Bacalhau
Combinação perfeita entre bacalhau, catupiry e batata, acompanha torradas

45 Trio de Tartar do Chef - consultar combinação do dia 

Cortados à ponta de faca e servidos com torradinhas. As vezes gostamos de mandar com 
molhos menos cremosos, então pode parecer mais ceviche que tartar, mas só as vezes... 

56Camarão & Palmito 
Puxados no azeite e alho

Queridos amigos, fazemos 1/2 prato para algumas divisões em nosso cardápio, nesses casos
aumentamos as guarnições. Para viabilizar, acrescentamos 30% no valor de cada prato. Não 

conseguimos fazer com alguns pratos por conta da apresentação e com as massas pelo 
porcionamento da matéria prima. Agradecemos sua compreensão 



82Fettuccine Santé 
Massa longa com camarões, lulas e cogumelos paris ao molho especial da casa

Depois da entrada e antes da sobremesa...

Peixes e  Frutos  do  Mar

Ma�as

56Gnocchi da Nona - com creme de queijo, bacon e crisps de alho-poró

59Yuca  
Gnocchi de mandioca salteado ao pesto tradicional sem lactose, com trio de cogumelos 
e refogado de abobrinha e tomates  

32

54

39

38

Poulet  et  Lardon

Divina Salada

Pera Agridoce

Mix de folhas, palha de frango, crisps de bacon, tomate cereja, cr o  u t o  n  s e molho especial

Alface americana, roxa e mimosa, agrião, aspargos envoltos em parma, tomate caqui assado,
lascas de queijo grana padano, pesto de hortelã e mel em favo

Alface americana, gorgonzola, pera glaceada, redução de balsâmico e crocante de bacon 

Filet Mignon ou Frango
Com arroz e batatinhas ou spaguetti ao sugo ou creme de queijo

*Vamos desenhar? Peça giz de cera e desenhos ao Garçom :)

Saladas

Para os pequenos

86Lemon Tuna
Corte alto em crosta de lemon pepper, servido com risotto de brie com nozes, laranja e 
mel, com um risco de ganache de chocolate meio amargo

Envolto em parma, sobre cama de tomate cereja, azeitonas, passas e champignon in natura, 
servido com purê aligot

Camarão Thai
Grelhados ao molho Thai, acompanha rizzo cremoso em pasta artesanal de curry 

Bacalhau do Chef

89

119

88Pirarucu Selvagem da Amazônia   
Grelhado, ao molho belle meunière e servido com mousseline de espinafre 

Veganos e vegetarianos: pensamos em vocês, consulte o garçon para algo especialmente seu 



Carnes  Vermelhas

72

82

75

Poivre

Tradicional filet temperado com pimenta verde, servido com purê de batata rústica 
e crocante de coalho

Trio de Cogumelos

Cubos

Filet Mignon ao molho de cogumelos: shimeji, shitake e paris, servido com risotto de 
queijo gruyère

Filet Mignon em cubos grelhados ao molho de 3 mostardas, servidos com arroz cremoso 

88Angus Divino 

Vazio do Angus ao molho dourado de cebolas com arroz biro biro crocante Divino  

82Crosta de Pães Especiais

Filet Mignon em crosta de pães especiais ao molho de cranberry, servido com risotto de 
alho-poró e chips de inhame

69Arroz de Pato
Arroz caldoso com pato desfiado, linguiça portuguesa defumada e crispy de couve

C arnes Brancas

76Salmão 5 Ervas
Grelhado, ao molho de 5 ervas, acompanha risotto de limão siciliano ou legumes salteados

84Risotto ao Pesto com Camarões
Flambados em redução de cassis e cebola caramelizada

98Robalo em Crosta de Pães Especiais
Servido sobre cama de legumes, camarões e molho de laranja 

Picadinho Santé - somente no almoço 
Acompanha arroz com brócolis, banana grelhada, ovo poché e farofa especial 
 

75

119Carré de Cordeiro 
Grelhado, envolto em mel e crosta de pães especiais ao molho black, servido com risotto 
de hortelã, chutney de abacaxi com maracujá e chips de inhame

Funghi

Filet Mignon grelhado, ao molho de 3 queijos: parmesão, gruyère e cremoso, servido com 
risotto ao funghi

64

58

75

Filet Mignon Suíno em Crosta Crocante
 Ao molho de laranja e cardamomo, servido com gratin de batatas e purê de cenoura 
 ou arroz com brócolis 

Confit de Pato - sujeito à disponibilidade
Coxa e sobrecoxa ao molho de maracujá com gengibre e purê de mentioquinha

Frango Thai
Coxa e sobrecoxa marinada com especiarias e mel ao molho curry, servidas com arroz 
 thai artesanal

72



Café                         

 Espresso Atento      
 Espresso Vibrante
 Espresso Decaf
 Cappuccino Classic

Chá 

Licor

 Baieys
 Cointreau
 Licor 43  

Vinho do porto

Para ir mais  feliz

20

25

7

6

18

28

39

Banoffee da Tanea

Brownie da Popó

Cocada Boa

Bolo Quente

Torta de banana com doce de leite e chantilly

Com calda amanteigada de doce de leite, sorvete de baunilha e crocante de nozes

Doce de coco com calda de maracujá

Bolo de chocolate quente com calda de brigadeiro, chantilly salpicado com castanha de 
caju e duas bolas de sorvete de creme

Fechando com chave de ouro

22Torta de Café
Gelada, com chocolate meio amargo, morango e creme de café

2Cheesecake Oreo
Ao estilo New York com massa Oreo e calda de frutas amarelas

21
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