
SALADAS

Salada Simples
Salada Completa
Salada de Palmito

Arroz à Piamontese                 
Feijão Tropeiro                         

Arroz Branco                             
Tutu de Feijão                           

Farofa Simples                          
Purê de Batata

Arroz à Grega                            
Arroz Cheiroso                          

Feijão                                          

Canelone aos Quatro Queijos   
Canelone Misto                            
Espaguete à Bolonhesa             
Espaguete ao Molho Branco     
Espaguete ao Pesto                     

Espaguete ao alho e óleo           
Espaguete ao Sugo                      

Lasanha à Bolonhesa                   

Salada de alface e tomate, arroz feijão, fritas e farofa.

Bombom Mignon Individual 

Tornedor Individual 
Arroz branco e fritas. Opcional: Legumes na manteiga.

Filé mignon recheado com ricota e ameixa, regado ao molho de mel com pimenta biquinho, 
arroz com castanhas e batatas portuguesas.

Prato Execu�vo Individual 

Filé de Frango - Alcatra   - Filé Mignon - Omelete Simples/ Queijo /Mista (Presunto e Queijo)

Filé de Frango ou Alcatra
Arroz branco, carne, fritas e farofa.
Prato Infan�l

Azeitonas (preta ou verde)                     

Bolinho de Bacalhau                              

Coração de Frango ao Alho e Óleo        

Coxinha de Frango (10 unidades)         

Croquete (10 unidades)                          

Filé Mignon                                            

Filé Mignon com Catupiry      

Frango à Passarinho com Fritas              

Frango à Passarinho                               

Fritas                                                      

Fritas com Parmesão ou Bacon            

Kibe de Carne (10 unidades)                 

Linguiça                                                   

Linguiça Calabresa                                

Lombo Aperitivo                                   

Mandioca Frita                                       

Mandioca com Carne Seca                    

Mandioca com Linguiça                       

Mandioca com Torresmo                       

Trio Parada Dura - Mandioca com linguiça e torresmo      

Parmesão      

Parmesão ou Provolone à Milanesa      

Picanha na Tábua com Palmito e Catupiry                             

Picanha na Tábua com Provolone e Fritas                              

Polenta Frita                                         

Polenta com Carne Seca                       

Provolone                                               

Torresmo                             

PRATOS INDIVIDUAIS/INFANTIL

GUARNIÇÕES

MASSAS

Sopa de Legumes, Canja e Caldo Verde  Pequeno - Grande

Couver  Pão, vinagrete e manteiga.

Canjiquinha ou Caldo de Feijão  Pequeno -  Grande 

Porção de Pão
Porção de Queijo Ralado

SOPAS E CALDOS

Lasanha aos Quatro Queijos     
Lasanha Mista                               
Nhoque ao Sugo                          

Rondelli aos Quatro Queijos     
Rondelli Misto

Nhoque à Bolonhesa                   
Nhoque aos Quatro Queijos      

COMIDA DE BOTECO

Peito de frango, pernil, filé mignon com molho especial e batata frita

Arrastão de Pescador

Créu 
Cubinhos de peito de frango, molho especial acompanhado de torresmo 
com mandioca frita

Isca de peixe acompanhada de molho rosé.

Por Cima da Carne Seca
Carne seca acebolada, polenta e aipim frito

Tudo Gostosinho

Os Três Mosqueteiros e as Doces Donzelas                                 

Carne seca, linguiça, torresmo e mandioca

COMIDA DE BOTECO

Meio prato ou porção será cobrado 70% do valor.
Cobramos taxa de serviço de 10%.

98847-5689
Delivery

www.restaurantepaladarmineiro.com.br
paladarmineirooficial

Rua Wenceslau Braz, 168 - Centro, São Lourenço/MG
(35) 3331-1787



BOVINOS E SUÍNOS

Mussarela, pêssego, ameixa, figo e abacaxi

Banana

Romeu e Julieta

Chocolate 
Creme de chocolate e chocolate granulado

Mussarela, queijo minas e goiabada

Mussarela, banana, leite condensado e canela

Mussarela coberta com doce de leite
Doce de Leite

Tropical

Churrasco Misto
Alcatra, lombo, linguiça, frango, arroz, farofa e fritas.                  
                                                                           
Picanha
Arroz, picanha, farofa e fritas. Opção: arroz cheiroso.

Filé à Cubana
Filé à milanesa, banana à milanesa, Abacaxi à milanesa e arroz.

Filé com Fritas
Arroz, filé com fritas, farofa e vinagrete.

Filé Oswaldo Aranha

Arroz, fritas, filé mignon à milanesa coberto com presunto, queijo, molho ao 
sugo e ervilha. 

Filé Mignon à Jardineira

Medalhão de filé mignon ao molho madeira, fritas e arroz à piamontese. 
Opcional: Arroz branco.

Medalhão

Filé Mignon à Cordon Bleu 
Filé mignon empanado, recheado com presunto e mussarela, arroz e fritas.

Filé mignon grelhado acompanhado de legumes na manteiga e arroz.

Arroz, filé com alho frito e batata chips.

Parmegiana 

Lombo grelhado com arroz, tutu de feijão, torresmo, linguiça e couve.

Frango ou Filé Mignon. Acompanhado com arroz branco e batata palha. 
Opcional: Batata Palito.

Leitão à Pururuca
Leitão à pururuca com feijão tropeiro e arroz. Opção: Tutu de feijão.

Lombo com Tutu de Feijão

Lombo grelhado com arroz feijão tropeiro, torresmo, ovo, linguiça e couve.
Lombo com Feijão Tropeiro

Strogonoff

Filé de frango empanado, creme de milho e arroz.

Filé de Frango à Francesa

Filé de Frango à milanesa recheado com presunto e catupiry, 
acompanhado de legumes na manteiga e arroz.

Filé de Frango à PC

Filé de frango à milanesa com creme de milho, presunto, mussarela, uvas 
passas, gra�nado.

Filé de frango grelhado com molho de champignon, purê de batata e 
ervilha na manteiga.

Filé de frango, cebola, presunto, ervilha, batata palha, palmito, coberto 
com mussarela, gra�nado.

Filé de Frango com Milho

Filé de Frango à Diplomata

Filé de frango grelhado com guarnição à francesa e arroz.

Filé de Frango à Jardineira

Filé de Frango São Lourenço

AVES E PEIXES

- Alcaparras, ou Champignon, ou Laranja ou Maracujá

Molho do Cheff
Mel, pimenta biquinho e gengibre.

- Amêndoas ou Molho do Cheff 

Filé de Frango com Fritas
File de frango grelhado acompanhado de arroz, fritas e farofa.

Arroz, fritas, filé de frango à milanesa coberto com presunto, queijo e molho ao 
sugo.

Bacalhau à Portuguesa
Bacalhau cozido com batatas, ovos, couve-flor, ervilhas, pimentão, azeitonas 
pretas, cebola, regado com azeite português e arroz branco.

Parmegiana de Frango

Bacalhau Gra�nado
Bacalhau grelhado no azeite, com batatas, cebolas, ervilhas, azeitonas pretas, 
ovos cozidos e coberto com mussarela gra�nada.

Bacalhau do Zé do Pito
Bacalhau grelhado ao forno com purê de batatas, cebolas, azeitonas pretas e 
azeite.

Filé de peixe à Parmegiana
Filé de merluza à milanesa coberto com presunto, queijo, molho, arroz e fritas.

Filé de Truta

Filé de Salmão

- Amêndoas ou Molho do Cheff 

Filé de truta na manteiga, arroz branco e batata souté.
Molhos:

Filé de merluza à milanesa com molho de camarão, arroz e purê de batata. 
Opção: batata souté.

Filé de Peixe ao Molho de Camarão

Filé de salmão com arroz e batata souté. 
Molhos:
- Alcaparras, ou Champignon, ou Laranja ou Maracujá                     

Mussarela, calabresa, cebola e orégano.

Atum

Bacon e Milho 

À Moda
Mussarela, calabresa, bacon, palmito, catupiry, parmesão e orégano.

Mussarela, atum, cebola, azeitona, parmesão e orégano.

Mussarela, bacon, milho, azeitona, parmesão e orégano.

Calabresa

Mussarela, tomate, frango, palmito, catupiry, parmesão, azeitona e orégano

Frango com Catupiry 

Catupiry

Do Pizzaiolo  

Mussarela, catupiry, parmesão e orégano.

Mussarela, frango, catupiry, parmesão e orégano

PIZZAS DOCES

Meio prato será cobrado 70% do valor.
 Pizza meio à meio será cobrada a de maior valor.

Cobramos taxa de serviço de 10%.

Mussarela, calabresa, presunto, ovo, pimentão, cebola, azeitona, parmesão e 
orégano

cebola ralada, salsinha picada, azeite e orégano

Mussarela, presunto, parmesão e orégano

Palmito 

Mussarela, tomate, parmesão e orégano

Lombonese 

           Portuguesa 

Mussarela, frango, milho, parmesão e orégano

Mussarela, tomate, manjericão, parmesão e orégano

Frango com Milho 

Napolitana

Mussarela, lombo canadense, catupiry, azeitona, parmesão e orégano

Marguerita 

Mista  

Mussarela, palmito, parmesão e orégano

Quatro Queijos 
Mussarela, catupiry, provolone, parmesão e orégano

Rúcula 

Mussarela  
Mussarela, azeitona, parmesão e orégano

Mussarela, tomate seco, rúcula, azeitona, parmesão e orégano

Siciliana 
Mussarela, azeitona, champignon, bacon picado, 

Mineira
Mussarela, torresmo, tomate, linguiça mineira, cebola, bacon picado e orégano

Vegetariana 
Mussarela (opcional), tomate, rúcula, abobrinha, 
beringela, azitona e orégano

BROTINHO - MÉDIA - GRANDEPIZZAS

CHURRASCO


