
A melhor maneira de conhecer os petiscos e vinhos do Ovo e Uva.

São 4 petiscos harmonizados com 4 taças de vinho (75ml cada taça)

Inclui água à vontade. Pergunte ao atendente o menu da semana e tintin!

Queĳos e Charcutaria

Petiscos e vinhos harmonizados

Da Rotisseria Antepastos – monte seu 
prato 100 gramas 14

Petiscos

Sanduiches

Tábua de Queijos Especiais – homenagem a 
Fazenda Atalaia: Figueira; Mantiqueira; Mogiana; 
Trilha; Tulha 41
Paulo e Rosana Rezende criaram o laticínio há 23 anos. 
A fazenda, comprada pelo avô de Paulo em 1939 e 
palco da produção cafeeira da época, hoje produz 
queijos maturados de alto padrão gastronômico e 
superpremiados.

Charcutaria Fuet e chorizo espanhol picante Pirineus, 
salame finochietti e calabresa curada Frigor Cinque e 
pastrami Frellini 35 
Tábua Mista Mortadela italiana com pistache, presunto 
Parma, parmesão 12 meses, gorgonzola dolce, iscas de 
berinjela, abobrinha grelhada, sardela e mix de 
azeitonas e pão rústico 69

Tábua Vegetariana Parmesão 12 meses, gorgonzola 
dolce, patê de azeitonas, iscas de berinjela, abobrinha 
grelhada, mix de cogumelos, mix de azeitonas e pão 
rústico  49

Burrata cremosa 100% búfala! 200 gramas, 
acompanham pão rústico com azeite e flor de sal 39 | 
com rúcula e pesto de azeitona 49 | com Parma 59

Abobrinha grelhada – Tomate assado – Azeitonas 
Gordal e Azapa – Iscas de berinjela – Bacalhau com 
grão de bico – Mix de conservas – Patê de azeitona – 
Sardela e Mix de cogumelos

Saladas Escolha como entrada ou principal

Salada Ovo e Uva mix de Folhas, picles da casa (uvas 
verdes, rabanete e beterraba), crocante de presunto 
Parma e molho de limão siciliano 24 / 43

Salada Italiana rúcula, mozzarela di búfala, tomate 
assado e pesto de azeitonas 22 / 39

Salada Ora Pois! agrião, lascas de bacalhau, grão de 
bico e cebola roxa 26 / 47

Cortados em aperitivo, no pão ciabatta 29

Pastrami, com picles, queijo Gruyère e coleslaw

Milanesa de Porco com picles, queijo Gruyère e 
maionese Dijon

Veggie mozzarella de búfala, tomate assado, rúcula e 
pesto de azeitona

Arancini de cogumelos e queijo Canastra 4 und 29

Bolovinho de ovo de codorna e carne 1 und 7

Brie empanado ao molho de mel MBee e chutney de 
goiaba 36

Bruschetta mista 3 und 29

Brie com figo e mel Mbee | Steak tartare com ovo de 
codorna | Abobrinha com queijo de cabra 

Croquete de cupim, molho de mel, pimenta dedo de 
moça e goiaba 6 und 39

Churrasquinho 4 mini espetos de carne, vinagrete, 
farofa e pão de alho 29

Lulinhas salteadas, maionese picante 44

Fritas rústicas 19 / Pão rústico 8

Crostini de pomodoro e Parma 39

Polvo à galega 49



@ovoeuva    #vinhoecomida

Dicas de harmonização por taça

De 3ª a 6ª, das 18h as 20:30
Petiscos à vontade 49
Vinhos: taça 15 | garrafa 69

Todos os domingos,
serve 2 pessoas

com arroz birô-biro, batata bolinha, 
vinagrete, farofa e polenta cremosa 79

Sábados e domingos,
quantidades limitadas

Ostras frescas de Floripa 6und 35

Mexilhões ao vinho branco e fritas 39

Pratos principais

Happy Hour Galeto de TV Ostras e Mexilhões

Peixe do dia com purê de cenoura ao molho maracujá 53

Arroz negro com legumes e cogumelos (vegano e sem 
glúten) 47

Galeto desossado recheado com gruyère, jamón e 
spaghettini ao molho de cenoura 49

Spaghettini de lulas vinho branco, tomate concassé, 
Jamón e azeitonas pretas 65

Risoto de abóbora com queijo gruyère (vegetariano) 49

Porchetta, molho roti de goiaba e legumes 59

Polvo ao molho tarê, risoto de queijo brie e azeite de 
tomates 89

Steak Tartare com fritas rústicas e salada verde ao 
molho balsâmico 52

Arroz de Pato à cavalo com tomate e bacon 59

Gnocchi com ragu de cupim 51

Medalhão de filet mignon ao molho mostarda Dijon 
ancienne e batatas fritas rústicas 65

Cupim braseado 8 horas ao molho roti, purê de alho 
assado 59

     Viura Malvasia Luis Cañas, Espanha 27

     Pioneiro Chardonnay Morandé, Chile 22

     Pinot Grigio Cardeto, Itália 23

     Sauvignon Blanc Pinot Grigio Puklavec, Eslovênia 28

     Torrontés La Linda, Argentina 25

     Ranosu Dettori, Itália 45

     Claude Val Paul Mas, França 23

     Pioneiro Pinot Noir Morandé, Chile 22

     Agiorgitiko Tetramythos, Grécia 32

     Sangiovese Cardeto, Itália 27

     Purple Malbec D. Lagrézette, França 30

     Reserva Cabernet Sauvignon Perez Cruz, Chile 23

Branco Laranja Rosé Tinto
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