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1- PESCOÇO
2- PEITO
3- MARUCHA
4- PALETA
5- OJO DE BIFE
6- MATAMBRE
7- ASSADO DE TIRA
8- FILÉ MIGNON
9- BIFE DE CHORIZO
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10- ENTRAÑA
11- FRALDINHA
12- PICANHA
13- MIOLO DE ALCATRA
14- COXÃO MOLE
15- MAMINHA
16- COXÃO DURO
17- LAGARTO

COUVERT ǀ
Pate de gorgonzola, Azeitonas pretas, Abobrinha na brasa,
Molho vinagrete, Chimichurri, Manteiga, Cesta de Pães.
Blue Cheese paté, black olives grilled zucchini,
vinagrete sauce, chimichurri, butter, house made bread

15

MENU EXECUTIVO
Consulte nossos garçons para saber as opções do dia

ENTRADA DO DIA

ǀ 13

Uma leve entrada montada pelo chefe para abrir o apetite
A light appetizer to wet your appetite

PRATO PRINCIPAL

ǀ 48

Montado pelo parrillero, é composto por uma carne ou frango
acompanhado de duas guarnições
From the grill. Meat or chicken
served with two side orders

SOBREMESA DO DIA ǀ 12
Consulte um de nossos garçons para as opções do dia
Check with your waiter for the choice of the day

PRATO PRINCIPAL com vinho

ǀ 72

Prato principal executivo acompanhado
de 1 taça de vinho tinto da casa

* Válido somente de Segunda à Sexta-feira até às 15:00hr ǀ From Mon thru Fri until 3pm
* Não válido aos feriados ǀ Not valid on holidays
* Os pratos à la carte não estão incluídos no menu executivo ǀ À la cart is not included
* Não é permitido a troca de nenhum item que compõe o prato
* O prato principal é o único item que poderá ser consumido individualmente
* Os pratos acima estão sujeitos a alteração sem prévio aviso

ENTRADAS

ACHURAS

CARPACCIO ǀ 30

TABLITA DE ACHURAS ǀ 65 / 92

Cortado na hora, levemente regado com
molho de alcaparras e queijo parmesão,
coberto com rúcula e servido com torradas
Thin slices of cured beef, served with arugula
and parmesan cheese, tossed with a delicious
caper sauce

A melhor seleção de míudos da casa, mollejas,
chinchulines, riñoncitos selecionados, morcilla,
salchicha parrillera e chorizo de rueda.
Sampling of the diferent offaals traditionaly
prepared sweetbreads, cow intestines,
blood sausage, pinwhell sausage, and
beef sausage, kidneys.

de Ojo de Bife

PROVOLETA ǀ 28
Queijo provolone preparado na grelha e
temperado sutilmente com azeite de oliva
tomates e um toque de orégano
Fine BBQ Provolone Cheese, soft but not
completely melted, topped with tomatoes and
finished with a sprinkle of oregano and olive oil

SALCHICHA PARRILLERA ǀ 26
Lingüiça tipicamente Argentina preparada
de forma artesanal levemente picante,
receita exclusiva da casa.
Grilled Pinewheel spiced thin sausage,
traditionally prepared.

CHORIZO DE RUEDA ǀ 31
Lingüiça mais encorpada,
receita exclusiva da casa
Grilled beef sausage,
original house recipe

CHINCHULINES ǀ 31 / 44
Miúdos de bezerro cuidadosamente preparados
e selecionados
Grilled cow intestine, a rich flavored typical
ingredient os the asado

RIÑONES SELECCIONADOS ǀ 25 / 36
Rins de bezerro cuidadosamente preparados
e selecionados
Selected and quickly grilled veal kidney, the most
prized in Argentina. Rich and delicate, with a
clean taste.

MORCILLA ǀ 18
Tradicional lingüiça de sangue.
Grilled Blood Sausage

EMPANADAS ǀ 12
Assadas na hora, com recheios de
carne cortada na ponta da faca,
queijo e cebola
The most emblematic house made
empanada with beef filling, or onion
and cheese.

MOLLEJAS ǀ 34 / 48
Moela
Grilled Sweetbreads (thymus gland)

SALADAS
SALADA CAESAR ǀ 35

SALADA BRASILEIRA ǀ 28 / 39

Salada Caesar sem frango
Caesar Salad

Deliciosa combinação de alface americana,
rodelas de palmito e batata palha ao molho
de mel e mostarda.
A delicious combination of iceberg lettuce,
diced hearts of palm, shoe string potatoes
finally tossed with honey mustard dressing.

CAESAR COM FRANGO ǀ 48
Salda caesar acompanhada de peito de frango
grelhado e fatiado.
Caesar salad served with grilled sliced chiken
breast

SALADA WALDHAUS ǀ 26 / 37
Folhas de rúcula, queijo parmesão, tomate seco
e azeitonas pretas
Arugula combined with sun dried tomatoes, black
olives and tossed with grated parmesan cheese

SALADA MISTA ǀ 20 / 28

SALADA RECOLETA ǀ 44

Especial seleção de folhas verdes,
acompanhadas de tomate, cebola, cenoura
ralada e azeitonas pretas.

Seleção de folhas verdes com tomates,
acompanhadas de suculentas tiras de fraldinha
ou nossa deliciosa lingüiça artesanal. A sua escolha
Mix of greens and diced tomatoes,
combined with tendered and flavorful slices of
Flank Steak or grilled Beef Sausage.

Mixed greens Combined with tomatoes, onions
shredded carrots and black olives.

SALADA DE PALMITO ǀ 33 / 48
Salada de Palmito
Hearts of Palm cut in rounds

SALADA LA CABALLERIZA ǀ 26 / 35
SALADA PRIMAVERA ǀ 20 / 29

Leve combinação de alface, tomate, brotos de
feijão, cebolinha, milho verde e palmito
Delicious combination of lettuce, tomato, bean
sprouts, corn and hearts of palm.

Folhas verdes, ovo cozido, tomate e
rodelas de cebola
Mix of greens, hard boiled eggs,
tomato and sliced onions

SALADA CÓRDOBA ǀ 24 / 33
Rúcula, tomate, nozes, uva passa e
queijo gorgonzola
Arugula, tomato, walnuts, raisins and
blue cheese

Itens adicionais serão cobrados a parte
Monte sua salada R$ 32 / R$ 45

DE LA PARRILLA
FRANGO ǀ 45

FILÉ MIGNON INTEIRO ǀ 480

Peito ou sobrecoxa de frango desossado
Tender boneless Breast or Thigh of Chicken

Filé mignon inteiro aprox. 2kg
(4-6 pessoas)
Whole Beef tenderloin approx. 4.40 lbs
(4-6 serving)

peito ou sobrecoxa

MATAMBRE DE PORCO ǀ 48
Matambre de porco com cebola e tomate grelhado
Tenderized pork brisket served with grilled onios and
tomatoes

MILANESA TRADICIONAL ǀ 52
Bife de novilho a milanesa frito acompanhado de
batata frita
Breaded veal steak quickly pan-fried until Golden
brown and served with french fries

ENTRAÑA ǀ 92
Especial do Parrillero, nossa milanesa grelhada
é servida acompanhada de uma leve salada
verde

Conheça a entraña argentina, um corte de carne
que os proteños amam. Uma parte diferente e
cada vez mais famosa em Buenos Aires
Thin Skirt steak, one of our house speciaties,
grilled to perfection

Breaded steak and green salad. Very thin slice of
steak, coated in seasoned crumbs, carefully
grilled and served with green salad.

DENVER ǀ 72

MILANESA LA CABALLERIZA ǀ 52

250gr
Embora venha de uma parte de cortes mais rígidos,
trata-se de um músculo específico do acém com
gordura entremeada e colágeno que garantem
sua maciez e sabor. Corte surpreendentemente
marmorizado e macio.
Uper part of the shoulder

PEIXES
T - BONE ǀ 155

TRUTA ARCO IRIS ǀ 52

Osso em formato T. O lado maior Bife de Chorizo
o lado menor, Lomo
T-Bone Steak. Sirlon Steak and Tenderloin

Truta Arco Iris preparada na grelha,
acompanhado de legumes salteados.
Rainbow trout from the grill with sautée vegetables

PRIME RIB ǀ 155

SALMÃO ROSADO ǀ 65

Filé de costela com osso
Prime Rib

Salmão rosado cuidadosamente preparado
na parrilla, acompanhado de legumes
salteados.
From the grill, carefully prepared
with sautée vegetables

DE LA PARRILLA
OJO DE BIFE ǀ 66 / 94

BIFE DE CHORIZO ǀ 66 / 94

Bife Ancho
Ribeye. Incredibly tender and juicy boneless steak

Corte alto do contrafilé
Sirlon Steak. It’s exactly what a steak should be,
big juicy, with some tasty exterior fat laterally
dripping with flavor.

250gr e 400gr

250gr e 400gr

PICANHA ǀ 96
330gr

Tapa de Cuadril
Top Sirlon Steak
Another classic from the grill. It is tender and meaty

MIOLO DE ALCATRA ǀ 76
300gr

Churrasco de Cuadril
Rumpsteak

ASSADO DE TIRA ǀ 65 / 92

MARUCHA ǀ 52 / 72
170gr e 320gr

Corte dianteiro e exclusivo La Caballeriza,
conhecido no interior da Argentina por ser
muito macio e saboroso
An exclusive cut known in Argentina for being
incredibly tender and tasty

Costela de Bezerro
Short Ribs. The Gauchos favorites.
Most popular cut, it is fatty, chewy and
often considered the tastiest part

MAMINHA ǀ 76

300gr

PRATO PARRILLERO ǀ

165

Prato com aproximadamente 600gr de carne,
pesadas in natura. Composto de 5 cortes
especialmente selecionados. (2 pessoas)
An exclusive combination of 5 different cuts,
carefully selected (2 serving)

Colita de Cuadril
Tail of the Rump steak

FRALDINHA ǀ 72

270gr

Vacio
Flank Steak. An argentinian classic, tender and
flavorful cut.

CARRÉ DE CORDEIRO ǀ 150
Carré de Cordeiro servido com tomate e
cebola grelhados
Rack of Lamb served with grilled tomatoes
and onions

MEDALHÃO DE FILÉ MIGNON ǀ 64 / 92

175gr e 350gr

Medallón de Lomo
Beef Tenderloin. Grilled to perfection

ACOMPANHAMENTOS
BATATA SOUFLÉ ǀ 27

PARRILLADA DE VEGETAIS ǀ 41 / 58

As famosas batatas infladas e crocantes
Puffed potatoes, deep fried

Uma deliciosa combinação feita com
legumes frescos cuidadosamente
selecionados e grelhados na brasa.
Platter of vegetables straight from the grill

BATATA FRITA ǀ 21
Batata Frita
French fries

BATATA FRITA A PROVENZAL ǀ 22
Batatas fritas à provençal, salteadas com alho e
salsinha fresca
Rumpsteak

BATATA RÚSTICA ǀ 21
Ricas em sabor, as batatas rústicas são cortadas
e fritas com casca com um toque de alecrim
Country style potato, deep fried unpealed and
quartered

LEGUMES SAUTÉE ǀ 16

BATATA DOCE GRELHADA ǀ 15

CREME DE ESPINAFRE DA CASA ǀ 22

Batata doce cuidadosamente assada na grelha
finalizado com um toque de azeite e oregano
Carefully Sweet potato on the grill

Saboroso creme de espinafre gratinado com mussarela
Spinach cream sauce.
An elegant side dish that sits perfectly
with beef, fish or chicken.

PALMITO PUPUNHA ǀ 37 / 52
Pupunha cuidadosamente assada na brasa
Grilled fresh hearts of palm

Legumes salteados com azeite e salsinha
Sautée vegetables

CEBOLA GRELHADA ǀ 15
Cebola cuidadosamente assada na grelha
finalizado com um toque de azeite e oregano
Carefully roasted onion on the grill

TOMATE GRELHADO ǀ 17
Tomate cuidadosamente assada na grelha
finalizado com um toque de azeite e oregano
Carefully roasted tomato on the grill

PIMENTÃO GRELHADO ǀ 17
Pimentão cuidadosamente assada na grelha
finalizado com um toque de azeite e oregano
Carefully roasted bell pepper on the grill

ACOMPANHAMENTOS
FEIJÃO LA CABALLERIZA ǀ 17

COUVE ǀ 16

Authentic Brazilian Beans

Couve refogada temperada com azeite e sal
Sautée kale

FAROFA LA CABALLERIZA ǀ 19

PURÊ DE BATATA ǀ 16

(Milho ou mandioca)

Preparada na hora, nossa farofa tem gostinho caseiro
e vem com, cebola, bacon, ovos e salsinha
A delicious, crunchy side dish to be served with meat.
Prepared with chopped onions, hard boiled eggs,
chopped crispy bacon and a touch of
parsley.

ARROZ BRANCO ǀ 14
White rice, traditionally prepared

ARROZ INTEGRAL ǀ

16

Integral rice

ARROZ COM BRÓCOLIS ǀ 18
White rice, added to chopped broccoli
sautéed with garlic and olive oil

ARROZ TROPICAL ǀ 22
Arroz tropical, preparado com bacon, cebolinha,
azeitonas verdes, ovo cozido e finalizado com
batata palha
White rice added to chopped bacon, onions,
scallions, hardboiled eggs, green olives, and a touch
of shoestring potatoes

A melhor textura do purê de batatas
Mashed potatoes
Housemade, smooth mashed potatoes
everyone loves

PURÊ DE MANDIOQUINHA ǀ 16
Mashed mandioquinha

BATATA GRATINADA ǀ 25
Batata cortada em rodelas, gratinada com
creme branco e queijo parmesão
Sliced potato, au gratin

BATATA LIONESE ǀ 18
Preparada na hora, batata cortada em cubos
temperada com bacon, cebola e salsinha
A delicious, side dish to be served with meat.
Prepared with chopped onions, chopped crispy
bacon and a touch of parsley.

SALADA DE MAIONESE ǀ 22
Salada fria de maionese, preparada na hora,
com batata, azeitona verde, tomate, cenoura e milho
A delicious cold side dish prepared with
chopped vegetables, hard boiled eggs,
mixed with mayo

ARROZ À PROVENÇAL ǀ 18
Arroz à provençal, salteado com alho
e salsinha fresca.
White rice with parsley and garlic.
A terrific companion for beef or chiken

POLENTA FRITA ǀ 18
Fried polenta

VINAGRETE ǀ 15
Vinagrete de tomate e cebola temperado com
vinagre, azeite e sal
Vinaigrette

SOBREMESAS
ALMENDRADO CASEIRO ǀ 21
Típico da Argentina, esta sobremesa é um
encorpado sorvete de amêndoas
Housemade Almond ice-cream bar.
A traditional Argentinian dessert

CREME DE PAPAIA ǀ 20

PANQUEQUE DE
DOCE DE LEITE ǀ 32
Panqueca de doce de leite delicadamente
preparada e recheada com o tradicional doce
de leite argentino. Acompanha uma bola
de sorvete de creme
Crispy crep filled with Dulce de Leche then
topped with a scoop of vanilla ice-cream.

Creme de papaya batido na hora e finalizado com
um fio de licor de cassis
Papaya Cream, blended with vanilla ice-cream,
whisked with Cassis liqueur

DOCE DE LEITE PORÇÃO ǀ 18
Porção do tradicional doce de leite argentino
Tradicional Argentiniean Dulce de Leche

PUDIM DE DOCE DE LEITE ǀ 21

SORVETE DE DOCE DE LEITE ǀ 22

Pudim caseiro de doce de leite, finalizado com
uma colher de doce de leite argentino.
Dulce de Leche pudding. The gorgeous creamy
amber of this pudding belies a flavor that’s part
butterscotch, part caramel, and completely
irresistible.

Sorvete de doce de leite artesanal
Housemade Dulce de Leche ice-cream

SORVETE ǀ 14
Opções de Creme, Chocolate ou Côco
Ice-cream

TAÇA SAN ISIDRO ǀ 32
Sobremesa que une o que a Argentina tem
de melhor: sorvete de creme, doce de leite e nozes
An Award-Winning ice-cream creation of vanilla
ice-cream topped with a traditional Argentinian
Dulce de Leche and walnuts.

PUDIM DE LEITE CASEIRO ǀ 19

PETIT GATEAU ǀ 28

Com uma textura especial, nosso pudim caseiro
de leite é envolto por uma deliciosa calda de
caramelo
Caramel pudding. A delicious dessert with a
creamy caramel over silly custad

Petit Gateau de Chocolate com sorvete de creme
Chocolate molten cake. Simple, delicious and unique
Served with vanilla Ice-Cream

FRUTAS DA ESTAÇÃO ǀ 19
Opções de Melancia, Abacaxi, Mamão ou Manga
Fresh seasoned fruit

BEBIDAS

CAIPIRINHAS

Água com e sem gás

ǀ 6,90

Caipirinha

ǀ 22

San Pellegrino & Panna 500ml

Refrigerante ǀ 6,90
Coca-Cola, Guaraná, Fanta, Sprite, H2O
Ice Tea

ǀ 7,20

ǀ 23

Caipirinha de Sake nacional

ǀ 25

Caipirinha Espirito de Minas

ǀ 26

Caipirinha de Sake importada

ǀ 32

ǀ 25

Caipiroska Smirnoff

Caipiroska Absolut ou Stolichnaya

SUCOS

Caipiroska Belvedere

ǀ 39

ǀ 46

Sucos naturais ǀ 14
Mix de Frutas

LICORES

ǀ 15

Licores

Abacaxi com Hortelã
Abacaxi com Laranja
Abacaxi com Limão
Morango com Laranja
Melancia com Abacaxi
Limão com Leite Condensado
Laranja com Cenoura
Melancia com Hortelã
Limão com Hortelã
Laranja com Mamão
Abacaxi com Gengibre
Melancia com Gengibre
Suco verde

Disaronno
Frangelico
Limoncello

Tia Maria
Cointreau

Grand Manier
Sambuca Molinari

ǀ 25

Peachtree
Drambuie

ǀ 17

Monte seu suco de frutas

SANGRIA & CLERICOT

ǀ 17

Suco de tomate temperado

ǀ 20

Sangria ǀ 69 / 98
Bebida a base de vinho tinto, pedaços de
frutas frescas, gelo e açúcar
Clericot ǀ 69 / 98
Refrescante bebida a base de vinho branco,
pedaços de frutas frescas, gelo e açúcar

CERVEJA
Stella Artois 275ml

ǀ 14

Bohemia 355ml

ǀ 14

Original & Serra Malte
Nortenha & Quilmes

ǀ 19

ǀ 35

ǀ 39

Amber Lager, Bohemian Pilser, Weisse

ǀ 15

ǀ 23

43
Kahlua
Grappa

Licores

até 4 frutas

Chopp

Licores

Amarula

Laranja, abacaxi, gengibre e couve

Patagonia 740ml

ǀ 21

CAFÉS E CHÁS
Café expresso / Expresso duplo

ǀ 6,50 / 10,50

Café com leite / Café com leite duplo
Capuccino

ǀ 7,50 / 10

Chá / Chá Natural
De acordo com a lei Municipal 14.450 é proibido a venda de bebidas
alcoólicas para menores de 18 anos.
Se beber, não dirija

ǀ 7,50 / 9

ǀ 7 / 11,50

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
3ᵃ À SÁBADO: 12:00 ÀS 16:00 (Almoço)
3ᵃ À SÁBADO: 19:00 ÀS 23:00 (Jantar)
DOMINGO: 12:00 ÀS 18:00

SOLICITE O CUPOM FISCAL
O SISTEMA SAT IMPOSSIBILITA A EMISSÃO DE SEGUNDA VIA

NÃO ACEITAMOS CHEQUES

NÃO SERVIMOS BEBIDAS ALÓOLICAS PARA MENORES DE 18 ANOS

SE DIRIGIR NÃO BEBA

NOSSAS CARNES SÃO TODAS PESADAS IN NATURA

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO SISTEMA FORA DO AR
OU PROBLEMAS COM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.
POR FAVOR. PREVINA-SE COM OUTRA FORMA DE PAGAMENTO

ESTE ESTABELECIMENTO NÃO COBRA TAXA DE SERVIÇO OBRIGATÓRIA. AS GORJETAS SÃO OPCIONAIS E SÓ DEVEM SER
CONCEDIDAS PELOS CLIENTES QUE EFETIVAMENTE FICAREM SATISFEITOS COM OS SERVIÇOS QUE LHES FORAM
PRESTADOS. AS GRATIFICAÇÕES ESPONTANEAMENTE OFERECIDAS SÃO ADMINISTRADAS E RATEADAS EXCLUSIVAMENTE
PELOS NOSSOS COLABORADORES. OS ENCARGOS TRABALHISTAS RESPECTIVOS SÃO CALCULADOS E PAGOS DE ACORDO
COM REGRAMENTO ESTABELECIDO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (TABELA DE ESTIMATIVA DE GORJETAS). NOS
TERMOS DO PARAGRAFO 2° DO ARTIGO 1° DO DECRETO N° 51.597/2007. NA REDAÇÃO DADA PELO DECRETO N°
58.375/2012. AS GORJETAS NÃO SE INCLUEM NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS E, QUANDO NÃO OBRIGATÓRIAS, COMO
OCORRE NESTE RESTAURANTE. SÃO DESVINCULADAS DO CUPOM FISCAL EM RAZÃO DA ISENÇÃO DO ICMS. AS GORJETAS
NÃO GERAM CRÉDITOS AOS CONSUMIDORES QUE SOLICITAM NOTA FISCAL PAULISTA.

