
ovo e uva 
vinho & comida

tábua de queijos
e charcutaria

queijos artesanais moles 35
Brie, Chabichou (cabra), Mogiana e
Mozzarela de búfala 

charcutaria 35
Mortadela com pistache, Copa, Lombo
condimentado, salame hamburguês

tábua mista 69
mortadela com pistache, presunto crú,
parmesão 12 meses, gorgonzola dolce,
iscas de berinjela, abobrinha grelhada,
sardela e mix de azeitonas  

tábua vegetariana 55
parmesão 12 meses, gorgonzola dolce,
patê de azeitonas, iscas de beringela,
abobrinha grelhada, mix de cogumelos e
azeitonas  

burrata com pão rústico  
azeite e flor de sal 45
rúcula e pesto de azeitonas 52
presunto crú  59

petiscos
arancini 32
bolinhos de arroz arbóreo recheados de
cogumelos e queijo da Canastra 4 und

bruschetta mista 4und  39
brie com figo e mel
steak tartare com ovo de codorna e
abobrinha com queijo de cabra
tomate ralado e presunto Parma 

croquete de Parma 39
com molho agridoce de goiaba 6 und

churrasquinho 29
mini espetos de Ancho, pão de alho,
farofa e vinagrete 4 und

polvo à galega 49
com batatas e páprica

sanduíches no
brioche artesanal 

32pastrami da casa
com picles e coleslaw
porchetta
nossa irresistível porchetta, com queijo
fundido e cebola caramelizada
veggie
mozzarela de búfala, tomate assado, 
rúcula e pesto de azeitonas

brie empanado 39
com mel MBee e chutney de goiaba

queijos artesanais curados 35
Tropeiro, Garnizé, Trilha (cabra) e
Parmesão

pastrami feito na casa 31
cupim e peito bovino curados e
defumados, com mostarda Dijon e picles

todas as tábuas acompanham pão rústico

29

276porção extra de pão fatiado

antepastos 
 

da rotisseria, 14 cada 100 gramas
monte sua tábua

batatas fritas rústicas 18
 

8fritas rústicas para sanduiches
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entradas

peixe grelhado 59
crosta de farinha de milho e bacon, risoto
de grãos, castanha e azeite de ervas

ancho grelhado 62
com risoto de funghi

porchetta 62
barriga de porco assada em baixa
temperatura por 8 horas, imperdível!
ao molho roti de goiaba, purê de abóbora
e legumes risoto de funghi 49

com azeite de trufas

arroz de polvo 69
arroz arbóreo, tomate cereja e castanha
do Pará

steak tartare 55
um clássico do OeU, batido na faca com
fritas rústicas e salada verde

salada ovo e uva 24 / 43
mix de folhas, picles da casa, crocante de
presunto crú e molho de limão siciliano

salada italiana 24 / 43
rúcula, mozzarela de búfala, tomate
assado e pesto de azeitonas
ovo perfeito 27
com cogumelos ao molho tarê e pão
rústico

pratos principais

galeto desossado  59
recheado com presunto crú e queijo
gruyère e arroz negro com legumes e
cogumelos

arroz de pato a cavalo 65
pato desfiado, tomate e bacon

clássicos do OeU

massas caseiras

gnocchi de mandioquinha 49
com fonduta de parmesão e farofa de
castanha do Pará

fetucinne ao vôngole 47
com manteiga de sálvia

pratos da
estação

massas frescas feitas na casa todos os
dias

arroz negro 45
com cogumelos frescos e legumes
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finais de semana
Galeto de TV 83
 
aos domingos | serve 2 pessoas
acompanha 
arroz biro biro, 
batata bolinha, 
polenta cremosa, 
farofa e 
vinagrete

Ostras 35
 
sábados e domingos
6 und
Fresquinhas
direto de Floripa
Aqui uma taça de 
espumante é a melhor pedida!

Mexilhões e fritas 39
 
sábados e domingos
Mexilhões frescos, 
cozidos em vinho 
branco e 
acompanhados de 
nossas deliciosas 
fritas rústicas. 
Peça um vinho rosé e seja feliz!

Bacalhau com natas 139
 
sábados e domingos | serve 2 pessoas
Lombo de bacalhau
com batatas
e legumes 
Peça um vinho branco e seja feliz!

pratos Kids
Spaghettini 35
ao sugo ou na manteiga

Spaghettini com filé 39
ao sugo ou na manteiga com filezinho
grelhado

Filezinho com fritas 39
Mignon fininho com batatas fritas rústicas

taças e belisquetes

taças 75ml cada

189 para duas pessoas

a maneira mais descontraída de entender
'vinho & comida' | para 2 pessoas
4 taças de vinho harmonizadas com 4
petiscos. 
Pergunte o menu da semana. 
 

happy hour 
taça* 15
garrafa* 69

branco, rosé e tinto
consulte as opções da semana

*último pedido até 20:30, uma garrafa por
mesa ou taça por pessoa
**valor por pessoa. válido para início até
as 20 horas.

seleção de petiscos** 49


