COUVERT
sardella, azeitonas e pães da casa

15

ANTIPASTI
CARNE CRUDA
33
Carne cruda, salsa trufada e
gema de codorna
BARBIETOLA, CAPRINO & MIELE
27
Salada de beterraba assada com mel,
queijo de cabra fresco, molho pesto e
amêndoas laminadas
CARPACCIO
29
Finas lâminas de rosbife com grana padano,
rúcula, aioli de mostarda, avelãs tostadas
e lâminas de cogumelo paris

BURRATA 2.0
44
Burrata ﬁor-di-latte com tomatinhos
conﬁtados em caramelo picante e
manjericão, e amêndoas laminadas
INSALATA CESARE di CALAMARI
32
Anéis crocantes de lula, alface romana,
molho Caesar e bacon bits

STUZZICHINI

/picitrattoria

@picitrattoria

www.pici.com.br
I PRIMI

SECONDI

BRUSCHETTA
Creme de burrata, tomate e pesto
de manjericão no pão

23

ARANCINI di ZUCA
Arancini de abóbora com manteiga
de sálvia e fonduta de grana padano

25

PICI CON SALSICCIA SHITAKE E ROSMARINO
Pomodoro, linguiça artesanal, shitake e alecrim

52

SPAGHETTI ALLA CARBONARA
Gema de ovo, pancetta e queijo grana padano

56

GNOCCHI AL PESTO
Pesto, creme de burrata e raspas de limão siciliano

49

SPAGHETTI CON POMODORO I BASILICO
Pomodoro e manjericão

CROCHETTE di PARMA
Croqueta de presunto de Parma
com molho aioli
PROSCIUTTO con BÚFALA in
SFOGLIA CROCANTE
Presunto de Parma com mozzarella
de búfala crocante

28

41

LINGUINI DI MARE
Linguini com camarão VG, polvo, lula, mexilhão
e molho de vinho branco

88

RIGATONI ALL' AMATRICIANA
Grano Duro com molho de tomate levemente
picante e pancetta

46

39

PAPPARDELLE AL RAGU BOSCAIOLO
Massa fresca com ragu de carne

58

LASAGNA DI MELANZANE
Berinjela, pomodoro e mozzarella

42

RAVIOLI AL LIMONE
Massa fresca recheada com burrata, molho de
manteiga, sálvia e limão

52

PESCE DEL GIORNO
Peixe do dia grelhado, legumes, ervas
e purê de banana

68

POLPO d’ ESTATE
79
Tentáculos de polvo grelhado, "scotatto" de baroa,
cebola tostada, aioli de páprica defumada e "salsa verdi"
PORCHETTA
62
Barriga de porco premium “pururuca” com saladinha
funcho e ervas frescas. Acompanha batatinhas
assadas com alecrim
CAMARÃO VG
Camarões VG grelhados com risoto de abóbora
e molho beurre blanc

58
PARMEGGIANA
Filé de frango crocante gratinado com molho
pomodoro e mozzarella. Acompanha tagliollini
na manteiga de sálvia
76
FILETTO
Filé mignon com gnocchis dourados de baroa e
mix de cogumelos trufados
67
TAGLIATTA DI MANZO
Tagliatta de ﬁlé mignon com redução de balsâmico,
salada de rúcula, tomate conﬁt e lascas de grana padano

99

DOLCI
MERINGATA DI FRAGOLA
Morangos marinados, creme de
baunilha, sorvete e suspiro

27

DIET
28
Pain perdu com morangos marinados
e creme inglês diet

TIRAMISÙ
29
Pão de ló molhado com calda de café,
creme mascarpone e cacau.
CANOLI alla GIANDUIA
Massa crocante, creme de nutella,
pralineé e sorvete de avelãs

ALMOÇO EXECUTIVO
de segunda a sexta, exceto feriados, das 12h às 16h

29

PRATOS DO CARDÁPIO*

entrada do dia e sobremesa do dia
*preços dos pratos no cardápio

NÃO ACEITAMOS AMEX E DINNERS
Nossas cozinhas e suas dependências estão franqueadas à sua visitação.
Todos os nossos produtos podem conter glúten ou traços de. Lei Nº 6.159.

CURAU BRULÉ
26
Curau de milho verde com canela e
casquinha crocante de açúcar queimado.
PAGLIA ITALIANA
Palha italiana desconstruída

OU

25

MENU DO DIA { 42 reais }
entrada do dia, prato do dia
e sobremesa do dia

/ Vig. Sanitária: 2503-2280 / Condecon : 3814 1370
Disque Denúncia: 2253-1177

