CARDÁPIO

Seja Bem-Vindo
Nosso restaurante possui diversas opções em filés de carne bovina, peixe,
frango, pizzas, sobremesas, coquetéis, entre outras delícias para você apreciar em
momentos incríveis ao lado de boa companhia.
Esperamos que você tenha uma ótima experiência, seja em nossos ambientes,
os quais foram planejados para te receber em todas as ocasiões, ou com nossas
opções de refeições, preparadas com carinho e os melhores ingredientes.
As porções do nosso cardápio servem 2 pessoas, porém, é possível solicitar
porções individuais, as quais tem o custo de 60% do valor da porção tradicional.

Você também pode conferir a tabela
nutricional de todas as opções do cardápio
utilizando seu smartphone, acessando o QR
Code disponível no canto inferior esquerdo
em todas as páginas deste cardápio.

CONFRARIARESTAURANTEIJUI
Quer saber mais sobre nosso restaurante?
Acesse nosso site www.confrariarestaurante.com.br

VALORES NUTRICIONAIS

Entradas
PORÇÃO DE AZEITONA

R$ 10,00

BRUSCHETTA À MARGUERITA - pão com tomate, muçarela, manjericão, alho, mel
e pimenta
R$ 20,00
BRUSCHETTA CAPRESE - pão com tomate cereja, muçarela de búfala, molho
pesto e manjericão
R$ 30,00
BATATA FRITA (350g)

R$ 20,00

MANDIOCA FRITA (350g)

R$ 20,00

POLENTA FRITA COM PARMESÃO (350g)

R$ 20,00

CEBOLA À MILANESA (350g)

R$ 25,00

ISCAS DE TILÁPIA À MILANESA (350g)

R$ 35,00

ISCAS DE CÔNGRIO À MILANESA (350g)

R$ 50,00

ISCAS DE FILÉ MIGNON BOVINO (350g) - grelhado com cebola e pimentões
coloridos, acompanhadas de pão
R$ 50,00
CAMARÕES À MILANESA (350g)

VALORES NUTRICIONAIS

R$ 60,00

Saladas
VEGETARIANA - mix de alface, rúcula, brócolis, tomate seco, azeitona verde e
redução balsâmica
R$ 25,00
ITALIANA - mix de alface, tomate, muçarela, salame italiano, presunto, parmesão,
azeite extra virgem e redução balsâmica
R$ 25,00
AO MOLHO DE MEL - mix de alface, cenoura ralada, lombo canadense, gorgonzola,
lascas de amêndoa com molho agridoce de mostarda, mel e limão
R$ 25,00
CAESER - alface americana, frango grelhado, croutons, parmesão, limão e molho
de iogurte
R$ 25,00
CAPRESE - rúcula, tomate, ricota, manjericão e molho pesto

R$ 25,00

SALMÃO - mix de alface, lascas de salmão grelhado, tomate cereja, azeitona preta,
manjericão, parmesão e redução balsâmica
R$ 30,00
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VALORES NUTRICIONAIS

Risotos
ALHO PORÓ COM ABOBRINHA - arroz arbóreo, vinho branco, molho bechamel,
alho poró, abobrinha italiana, parmesão e manteiga
R$ 65,00
MIX DE COGUMELOS - arroz arbóreo, vinho branco, molho bechamel, molho
madeira, champignon, funghi secchi, shitake, lascas de amêndoa, parmesão e
manteiga, decorado com croutons e rúcula
R$ 70,00
SALMÃO - arroz arbóreo, vinho branco, molho pomodoro, parmesão, lascas de
salmão grelhado e manteiga
R$ 80,00
CAMARÃO - arroz arbóreo, vinho branco, molho pomodoro, camarão, parmesão
e manteiga
R$85,00

Risoto Mix de Cogumelos

VALORES NUTRICIONAIS

Massas
SPECIALE - macarrão tipo fetuccine ao molho pomodoro com tomate seco,
alho, ricota e brócolis
R$ 60,00
FUNGHI SECCHI - macarrão tipo penne ao molho madeira, molho bechamel,
funghi secchi e iscas de filé mignon bovino
R$ 70,00
GAMBERETTI - macarrão tipo fetuccine com camarão, azeitona preta, tomate,
alcaparra e manjericão
R$ 80,00
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CREME DE ERVILHAS

R$ 40,00

CAPELETTI

R$ 50,00

P ratos Infantis
(Porção Individual)
ITALIANINHO - filé de frango grelhado, arroz e purê de batata
BRASILEIRINHO - filé
frita

mignon

bovino

grelhado,

arroz,

R$ 30,00
feijão

e batata
R$ 40,00

ESTROGONOFE - iscas de filé mignon bovino, champignon, toque de mostarda e
creme de leite, arroz e batata frita
R$ 50,00

VALORES NUTRICIONAIS

Files´ de Frango
NAPOLITANO - filé à milanesa, recheado com muçarela e salame italiano,
ao molho bechamel com requeijão, arroz e batata noisette
R$ 78,00
MOSTARDA ESPECIAL - filé grelhado, ao molho mostarda com bacon, uva passa
e toque de laranja, arroz e purê de batata
R$ 78,00
AGRIDOCE - filé grelhado, ao molho de abacaxi e ameixa preta, arroz decorado
com lascas de amêndoa e legumes salteados no azeite de oliva
R$ 78,00
FITNESS - filé grelhado, ao molho cítrico com nozes, mix de legumes salteados
no azeite de oliva, arroz integral e mix de sementes
R$ 78,00
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VALORES NUTRICIONAIS

´
Files´ de Carne Bovina
GOURMET - filé mignon grelhado, ao molho madeira, coberto com muçarela, rúcula
R$ 95,00
e tomate seco, arroz e batata suíça
DO CHEF - filé mignon grelhado, coberto com bacon, ao molho madeira com
R$ 95,00
champignon, arroz e batata noisette
MIX DE COGUMELOS - filé mignon grelhado, ao molho bechamel com
toque de molho madeira com mix de cogumelos champignon, funghi secchi e
R$ 95,00
shitake, arroz e batata souté frita
MODA DA CASA - filé mignon à milanesa, recheado com presunto e muçarela, ao
R$ 95,00
molho madeira, arroz e batata suíça
REQUEIJÃO CREMOSO - filé mignon à milanesa, recheado com muçarela, ao molho
R$ 95,00
bechamel com toque de requeijão e palmito, arroz e batata suíça
GORGONZOLA COM CEBOLA CARAMELIZADA - filé mignon grelhado, ao molho de
R$ 95,00
gorgonzola com cebola caramelizada, arroz e batata rústica
GORGONZOLA COM TOMATE SECO - filé mignon grelhado, macarrão tipo penne, ao
R$ 90,00
molho de gorgonzola e tomate seco
PARMEGIANA DA CASA - filé mignon à milanesa, recheado com muçarela, ao
R$ 90,00
molho pomodoro e macarrão tipo espaguete
PARMEGIANA - filé mignon à milanesa, recheado com muçarela,
pomodoro, arroz e batata frita

ao molho
R$ 90,00

CONFRARIA - filé mignon grelhado, coberto com crosta de gergelim, risoto de maçã
R$ 90,00
verde com molho bechamel, gorgonzola e toque de nozes

f
he

Filé

VALORES NUTRICIONAIS

C
do

Files´ de Peixe
SALMÃO AO ALHO PORÓ - filé grelhado, ao vinagrete de alho poró com uva passa,
limão e mel, arroz e graté de batata
R$ 100,00
SALMÃO AO MOLHO DE MAÇÃ - filé grelhado, ao molho bechamel com maçã
flambada, toque de uva passa, arroz e batata rústica
R$ 100,00
SALMÃO AO MOLHO DE MARACUJÁ - filé grelhado, ao molho de maracujá, arroz
e mix de legumes
R$ 100,00
SALMÃO AO MOLHO DE QUEIJO - filé grelhado, ao molho de queijo com muçarela,
gorgonzola e parmesão, arroz e batata souté frita
R$ 100,00
SALMÃO AO MOLHO CÍTRICO - filé grelhado, ao molho de laranja com manga e
gengibre, arroz e batata souté frita
R$ 100,00
SALMÃO AO MOLHO PESTO - filé grelhado, com cama de pesto cremoso, arroz e
purê de batata
R$ 100,00
SALMÃO AO MOLHO MOSTARDA - filé grelhado, ao molho de mostarda dijon com
toque de laranja e macarrão tipo fetuccine
R$ 95,00
SALMÃO DOS DEUSES - filé grelhado, coberto com crosta de gergelim, camarão,
tomate, vinho branco, arroz e graté de batata
R$ 125,00
CÔNGRIO À BELLE MEUNIÈRE - filé grelhado, com suco de limão, alcaparra e
champignon, arroz e batata rústica
R$ 100,00
CÔNGRIO À PORTUGUESA - filé grelhado, com cebola roxa, azeitona preta,
pimentões coloridos, arroz e graté de batata
R$ 100,00
CÔNGRIO AO ALHO PORÓ - filé grelhado, com alho poró, risoto de açafrão e
parmesão
R$ 100,00
CÔNGRIO AO MOLHO DO CHEF - filé grelhado, ao molho pomodoro com
manjericão, camarão, tomate, vinho branco, arroz e purê de batata
R$ 125,00
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Pizzas Salgadas
( Bordas - requeijão, cheddar ou muçarela - R$ 7,00 / Crosta - parmesão - R$ 4,00 )

MARGUERITA - molho de tomate,
manjericão, parmesão e orégano

muçarela,

tomate,
M R$ 63,00 | G R$ 70,00

TOMATE SECO COM RÚCULA - molho de tomate, muçarela,
rúcula, tomate seco e orégano

M R$ 63,00 | G R$ 70,00

QUATRO QUEIJOS - molho de tomate, muçarela, provolone,
requeijão, parmesão, gorgonzola e orégano

M R$ 63,00 | G R$ 70,00

ABOBRINHA - molho de tomate, muçarela,
abobrinha, alho, champignon e orégano

M R$ 63,00 | G R$ 70,00

parmesão,

CONFRARIA - molho de tomate, muçarela, brócolis, parmesão,
palmito, alho, requeijão, tomate seco, manjericão e orégano

M R$ 67,00 | G R$ 74,00

ATUM - molho de tomate, muçarela, atum, azeitona preta,
cebola e orégano

M R$ 67,00 | G R$ 74,00

BRÓCOLIS COM BACON - molho de tomate, creme de leite,
muçarela, brócolis, parmesão, bacon e orégano

M R$ 67,00 | G R$ 74,00

BASCA AO ALHO PORÓ - molho de tomate, muçarela, bacon,
tomate, requeijão, alho poró e orégano

M R$ 67,00 | G R$ 74,00

PALMITO ESPECIAL - molho de tomate, muçarela, provolone,
palmito, bacon, alho, azeitona preta, parmesão, manjericão e
orégano

M R$ 67,00 | G R$ 74,00

PORTUGUESA - molho de tomate, muçarela, calabresa, ovo,
parmesão, cebola, pimentões coloridos, azeitona preta e
orégano

M R$ 67,00 | G R$ 74,00

CALABRESA - molho de tomate, muçarela, calabresa e orégano
(opcional: cebola)

M R$ 67,00 | G R$ 74,00
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PEPPERONI - molho de tomate, muçarela, pepperoni e
M R$ 67,00 | G R$ 74,00
orégano
LOMBO AGRIDOCE - molho de tomate, muçarela,
lombo canadense, cubos de abacaxi, tomate seco, rúcula e
M R$ 68,00 | G R$ 75,00
orégano
LOMBO ESPECIAL - molho de tomate, creme de leite,
muçarela, lombo canadense, champignon, alcaparra,
requeijão e orégano
M R$ 68,00 | G R$ 75,00
FRANGO COM REQUEIJÃO - molho de tomate, muçarela,
frango, requeijão e orégano
M R$ 68,00 | G R$ 75,00
FRANGO ESPECIAL - molho de tomate, muçarela, frango,
tomate seco, salsa, creme de leite e orégano
M R$ 68,00 | G R$ 75,00
FRANGO AO MOLHO DE QUEIJO - molho de tomate,
muçarela, frango, gorgonzola, provolone, requeijão, creme de
leite e parmesão
M R$ 68,00 | G R$ 75,00
CORAÇÃO - molho de tomate, muçarela, coração de frango,
salsa e orégano
M R$ 68,00 | G R$ 75,00
ESTROGONOFE - molho de tomate, muçarela, estrogonofe
de filé mignon bovino e orégano - (opcional: batata palha
M R$ 73,00 | G R$80,00
e cebola)
FILÉ AO CONHAQUE - molho de tomate, muçarela, iscas
de filé mignon bovino, molho especial com conhaque e
orégano
M R$ 73,00 | G R$80,00
FILÉ AOS QUATRO QUEIJOS - molho de tomate, muçarela,
iscas de filé mignon bovino, provolone, requeijão, gorgonzola,
parmesão e orégano
M R$ 73,00 | G R$80,00
FILÉ AO FUNGHI SECCHI - molho de tomate, muçarela, iscas
de filé mignon bovino, funghi secchi ao molho madeira e
orégano
M R$ 73,00 | G R$80,00
FILÉ GAÚCHO - molho de tomate, muçarela, iscas de
filé mignon bovino, cebola, bacon, orégano, rúcula e
vinagrete
M R$ 73,00 | G R$80,00
FILÉ ESPECIAL - molho de tomate, iscas de filé
mignon bovino, tomate seco, provolone, requeijão, salsa e
orégano
M R$ 73,00 | G R$80,00
FILÉ COM BACON - molho de tomate, muçarela, iscas
de filé mignon bovino, bacon, provolone, alho, salsa e
orégano
M R$ 73,00 | G R$80,00
SALMÃO - molho de tomate, muçarela, lascas de salmão,
azeitona preta, alho poró e orégano
M R$ 75,00 | G R$ 85,00

Pizzas Doces
( Bordas - chocolate preto ou branco - R$ 7,00 )

FONDUE DE CHOCOLATE - muçarela, leite condensado,
chocolate preto e uva

M R$ 53,00 | G R$ 60,00

CHOCÓLATRA - muçarela, leite condensado, chocolate preto e
chocolate branco

M R$ 53,00 | G R$ 60,00

BANANA - muçarela, leite condensado, banana e canela
(opcional: gemada)

M R$ 53,00 | G R$ 60,00

NEGRESCO - muçarela, leite condensado, creme de leite,
chocolate branco e biscoito moído

M R$ 55,00 | G R$ 65,00

MORANGO - muçarela, leite condensado, creme de leite,
chocolate preto e morango

M R$ 55,00 | G R$ 65,00

CONFETE - muçarela, chocolate preto, leite condensado e
confete

M R$ 55,00 | G R$ 65,00

TROPICAL - muçarela, leite condensado, chocolate branco, coco
ralado, abacaxi e creme de leite

M R$ 55,00 | G R$ 65,00

LEITE NINHO COM NUTELLA - muçarela, leite condensado,
creme de leite, leite em pó e creme de avelã

M R$ 73,00 | G R$ 80,00

Morango

Confete

Negresco

VALORES NUTRICIONAIS

Sobremesas
PUDIM - pudim de leite condensado com calda de caramelo

R$ 10,00

SALADA DE FRUTA - frutas da estação com suco de laranja

R$ 10,00

CREME DE PAPAIA COM CASSIS - sorvete de creme batido com mamão e licor de
cassis
R$ 15,00
BANANA CARAMELIZADA - sorvete de creme e banana com calda de caramelo ao
rum e canela
R$ 15,00
PETIT GATEAU - sorvete de creme com petit gateau de chocolate

R$ 18,00

BROWNIE - sorvete de creme com brownie

R$ 18,00

Tortas de Sorvete
CHOCOLATE - sorvete de chocolate, suspiro de chocolate e gotas de leite
condensado
R$ 15,00
MORANGO - sorvete de morango, sorvete de leite condensado, suspiro e
crocante de nozes
R$ 15,00
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Bebidas
ÁGUA
Água sem gás (500ml)
Água com gás (500ml)

REFRIGERANTE
R$4,00
R$4,00

SUCOS
Abacaxi
Laranja
Morango
Uva
Limonada Suíça

KOMBUCHA

R$5,00
R$5,00
R$5,00
R$5,00
R$5,00
R$15,00

Pepsi (350ml)
Pepsi Zero (350ml)
Guaraná Antarctica (350ml)
Guaraná Antarctica Zero (350ml)
Teem (350ml)
Sukita (350ml)
Tônica (350ml)
H20H! (500ml)
Energético Red Bull (250ml)

R$4,50
R$4,50
R$4,50
R$4,50
R$4,50
R$4,50
R$4,50
R$5,00
R$15,00

(consultar disponibilidade)

CERVEJAS
Brahma Duplo Malte (600ml)
Original (600ml)
Stella Artois (550ml)
Budweiser (990ml)
Patagônia - Pilsener (740ml)
Patagônia - Weiss (740ml)
Patagônia - Amber (740ml)

CHOPP BRAHMA
R$12,00
R$12,00
R$14,00
R$18,00
R$22,00
R$22,00
R$22,00

Taça (300ml)
Caneca (375ml)

R$9,00
R$10,00

CERVEJA LONG NECK
Brahma Zero (355ml)
Brahma Malzbier (355ml)

R$8,00
R$8,00

DESTILADOS
Martini (dose)
Campari (dose)
Underberg (dose)
Gin - Tanqueray (dose)
Tequila - José Cuervo Ouro (dose)
Vodka - Absolut (dose)

R$10,00
R$10,00
R$12,00
R$15,00
R$15,00
R$15,00

Whisky - Jack Daniel’s Honey (dose)
Whisky - Jack Daniel’s Apple (dose)
Whisky - Johnnie Walker Red (dose)
Whisky - Johnnie Walker Black (dose)
Whisky - Johnnie Walker Blue (dose)
Jagermeister (dose)

R$16,00
R$18,00
R$ 20,00
R$ 25,00
R$ 85,00
R$ 25,00

´
Coqueteis
ALEXANDER - conhaque, licor de chocolate, creme de leite, leite condensado e
R$ 25,00
canela
BATIDINHA DE COCO - vodka, leite de coco, leite condensado e coco
R$ 25,00
ralado
R$ 25,00
BEIJO NA BOCA - vodka, espumante prosecco e suco de morango
R$ 25,00
MARGARITA - tequila, cointreau, suco de limão, açúcar e toque de sal
PIÑA COLADA - rum, suco de abacaxi, leite de coco, leite condensado e coco
R$ 25,00
ralado
R$ 25,00
CLERICOT - vinho branco, refrigerante de limão e frutas
R$ 25,00
SANGRIA - vinho tinto, refrigerante de limão e frutas
LAGOA AZUL - vodka, suco de limão, curaçau blue e refrigerante de
R$ 25,00
limão
MAÇÃ VERDE - gin, água tônica, xarope de maçã verde e toque de
R$ 25,00
limão
R$ 30,00
NEGRONI - gin, campari, martini tinto e toque de laranja
R$ 30,00
GIN TÔNICA - gin e água tônica
R$ 30,00
SPRITZ - espumante prosecco, aperol, laranja e água com gás
R$ 30,00
MOJITO - rum, suco de limão, açúcar, água com gás e hortelã
CAIPIRINHA
R$ 15,00
R$ 20,00
R$ 20,00

LIMÃO - Cachaça
LIMÃO - Vodka
VINHO
Batidinha de Coco

Alexander
Spritz

Vinhos
BRANCO
DON GUERINO - Sinais Sauvignon Blanc (750ml)
ARGENTO - Pinot Grigrio (750ml)
CASA VALDUGA - Origem Chardonnay (750ml)
GUATAMBU - Luar do Pampa Rosé (750ml)

R$ 60,00
R$ 65,00
R$ 65,00
R$ 85,00

TINTO
GRAN PAREJA - Cabernet Sauvignon (750ml)
CASA VALDUGA - Origem Cabernet Sauvignon (750ml)
YALI - Merlot (750ml)
GUATAMBU - Tannat, Tempranillo e Cabernet Sauvignon (750ml)
ARGENTO - Malbec (750ml)
DON GUERINO - Reserva Tannat (750ml)
CASA VALDUGA - Pinot Noir (750ml)
CASAS DEL BOSQUE - Reserva Carménère (750ml)

R$ 50,00
R$ 60,00
R$ 65,00
R$ 70,00
R$ 75,00
R$ 85,00
R$ 90,00
R$ 115,00

Espumantes
CASA PERINI - Moscatel (750ml)
CASA PERINI - Brut (750ml)
PONTO NERO - Moscatel (750ml)
PONTO NERO - Brut (750ml)
CASA VALDUGA - Elegance Demi-Sec (750ml)
DON GUERINO - Extra Brut (750ml)
DON GUERINO - Lúmen Brut Rosé (750ml)
CASA VALDUGA - 130 Brut (750ml)

R$ 50,00
R$ 55,00
R$ 60,00
R$ 65,00
R$ 95,00
R$ 100,00
R$ 130,00
R$ 150,00

Venha celebrar
momentos marcantes!

Inspirado nas adegas tradicionais, o novo
espaço do Restaurante Confraria é um
local diferenciado para apreciar sua noite em
boa companhia. O espaço oferece acústica e
dimensionamento favoráveis para pequenas
confraternizações, jantares privados ou
reuniões de negócios.

RESERVADO
CONFRARIA
Espaço moderno e elegante para suas
comemorações, serviço personalizado e
cardápios planejados para melhor atender
todos os tipos de confraternizações, como
recepções
de
formatura,
aniversário,
casamento ou eventos corporativos.

