ENTRADAS
Carpaccio Buonasera U.N.O.

26

Finas fatias de carne, lascas de
Grana Padano, rúcula e alcaparras crocantes.
Acompanha cesta de torradas.

Bruschetta

29

Na ciabatta com tomate cereja conﬁt,
balsâmico e rúcula.

Cestino di Taleggio

42

Com cogumelos frescos aromatizados ao azeite
trufado envolto em ﬁna massa crocante.

Tartare de Mignon

46

Ao molho do chef

Burrata

46

Mussarela de búfala cremosa, tomate cereja marinado
em pesto de manjericão, rúcula e focaccia.

Ceviche do Pacíﬁco
Cubos de peixe nobre e frutos do mar, perfumado
no ají peruano marinado em leche de tigre.

49

NOSTRA STORIA
Capeletti all Pollo
com frango e ricota em um mix de molho branco e
molho de tomate e parmesão gratinado*.

49

Linguine alla carbonara - Versão U.N.O. da região da Úmbria.
Panceta, cebola, azeite, ovos, creme de leite,
parmesão e pimenta moída.

54

Spezzatino all Gorgonzola
Cubos de Mignon ao molho gorgonzola,
arroz branco e batatas rústicas.

59

Mignon alla Parmigiana
com spaghetti alho e óleo.

59

Pesce alla Gamberetti
Peixe empanado e grelhado com molho cremoso.
Acompanhado de spaghetti na manteiga.

62

Manjarufa alla Buonasera
Bacalhau em lascas, no azeite, ﬁnas rodelas de batatas,
azeitonas, ovos cozidos ao corte villy, cebola e alho
conﬁtados, fetuccine ao molho branco e parmesão gratinado*.

62

Raviolle di Agnello
Ravioli de cordeiro ao molho fonduta,
demi glace e perfume de azeite trufado.

66

Filetto di Salmone
ao molho de mel e laranja servido na
cama de aipim cremoso e nozes picadas.

66

Salmone alla Fiorentina
Filet de salmão grelhado na manteiga de ervas ﬁnas
com arroz de espinafre e cogumelos.

Gnocchi / Spaghetti alla Gamberetti
com camarões VM ao molho branco e molho de tomates
frescos, catupiry e parmesão gratinado*.

66

68

UN NUOVO OGGI - U.N.O.
Risoto di Baccalà
Bacalhau em lascas regadas no azeite

64

Filetto di Mignon Speciale
Tornedor grelhado ao molho de mel e mostarda.
Acompanha risoto de Roquefort.

68

Filetto di Mignon alla Bianchi
Tornedor ao molho poivre com risoto
de Grana Padano.

68

Risoto di Gamberi
Camarões VM salteados ao molho de tomates
frescos e alcaparras

69

Ossobuco
com risoto de Grana Padano,
gremolata e Demi Glace.

72

Baccalà
em posta assado na crosta de broa crocante,
brócolis e abóbrinha picante com musseline de batata.

76

Risoto di Agnello
Cordeiro grelhado com mirtilo e alecrim

77

French Rack
Costeletas de cordeiro grelhadas com batatas assadas
na crosta de pistache e funghi trifolato cremoso.

77

Gamberoni all’ aglio olio
Camarões VG grelhados ao vinagrete de laranja
e peperoncino com linguine alho e óleo

119

Sugestão para 2 pessoas
Spalla di agnello arrostite per 8 ore
Paleta de cordeiro assada por 8 horas
com gratim de batata e espinafre
ao molho de hortelã

158

SOBREMESAS
Crème Brûlée
De gengibre, limão siciliano com leve toque de alecrim.

19

Petit Gateau
Artesanal com doce de leite uruguayo.

21

Tiramisú U.N.O.

21

Goia d’Asti
Tartere e coulis de morango com creme de chocolate
branco, farofa de suspiro branco e chantilly.

23

BEBIDAS
Água c/ e s/ gás
Suco de laranja 500ml
Suco de Uva Integral
Coca-cola, Guaraná

6
16
17
7

Cervejas
9

Imperio Lager
Cidade Imperial Artesanal Pilsen ou Helles
Cerpa

11

Imperio Pilsen 600ml

16

12

Caipirinha
Sagatiba

21

Caipivodka
Absolut
Pisco Sour

25
25

Vodkas
Absolut
Cirok
Belvedere
Grey goose

23
30
30
30

Gin
Tanqueray
Bombay Sappire
Hendrick’s

17
19
25

Cognac
CourvoisierV.S.O.P. Exclusif
Courvoisier XO

48
60

Whisky
Johnnie Walker - Red Label
Johnnie Walker - Black Label

21

Johnnie Walker - Gold Label

35

Johnnie Walker - Blue Label

40

25

LICORES
Amarula

18

169

Cointreau

19

171

Frangélico

19

Limoncello Villa Massa

21

168

173

,
CAFE
174

NESPRESSO

6,50

