Nós da Deliciando acreditamos que nosso sucesso
é o resultado da sua satisfação.

Por isso nos preocupamos com os mínimos detalhes,
da temperatura certa da sua cerveja preferida,
passando por um serviço cortês e simpático.
Queremos que você goste tanto de estar aqui
quanto gosta da sua casa!

Bem vindo
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aos cortes de carnes selecionados a dedo,

Almoco Executivo
PRATOS
bife acebolado 29,9

Com feijão, arroz e fritas.

Bife do Açougueiro 30,9

Com arroz biro biro, farofa de ovos,
batata portuguesa e molho à campanha.

Filé de frango à milanesa 25,9
Com arroz com brócolis e
dadinhos de aipim com queijo.

filé de frango grelhado 24,9
Com arroz e legumes sauté.

peixe do dia 27,9

Com arroz integral e salada simples.

salsichão recheado
com cream cheese 22,90
Com arroz, fritas, farofa e
molho à campanha.

Penne à toscana 24
Espaguete ao molho de queijos
e iscas de frango 24

prato do dia 21,9 - consulte o garçom

Porções Extras
Bife do Açougueiro 20
Filé de Frango 14
Salsichão Deliciando 13
Peixe do dia 18
bife acebolado 18
filé de frango empanado 15
Guarnição extra 9

petiscos
Peixe e fritas 48

Porção generosa de lascas de peixe
empanado servida com fritas e
molho especial.

FRANGO À PASSARINHO 45

Suculentos e crocantes pedaços de frango
desossados, fritos, servidos com molho
de mostarda & mel.

BATATA DELICIANDO 39,9

Generosa porção de fritas crocantes
coberta com delicioso cream cheese
e alho frito.

FRITAS 29,9

A porção certa de finíssimas e
crocantes batatas.

pipoca de camarão 75

Maravilhosos camarões empanados e fritos
servidos com um molho de maionese de
limão Siciliano.

BOLINHOS DE BACALHAU 29,9
Bolinhos de bacalhau dourados e
sequinhos (9 und).

LINGUIÇA MINEIRA
com pães de alho 55

Acompanha molho e farofa.

DeLiciando
mix 69,9

Combinamos os melhores
sabores do aipim frito,
dadinhos de queijo coalho
dourados, suculentos
cubos de carne de sol
e calabresa acebolada,
acompanhados de
manteiga de garrafa.

entradas
CARPACCIO 30

QUEIJOS 56

Finas fatias de carne cobertas com
nosso molho especial de alcaparras.
Acompanha Torradas

Bola, mussarela premium, gorgonzola e
parmesão, torradas e pasta (salsa e
cebolinha, brie c/ damasco ou italiana).

ROAST BEEF 30

mista 58

Fatias de um delicioso roast beef
marinado cobertas com nosso molho
especial de alcaparras.
Acompanha Torradas

GRANA PADANO & MEL 59
Pedaços de Grana Padano
servidos com mel.

FRIOS 62

Salame, peito de peru, lombinho,
presunto de parma, torradas e pasta
(salsa e cebolinha, brie c/
damasco ou italiana)

Salame, peito de peru, presunto de parma,
bola, mussarela premium, gorgonzola,
torradas e pasta (salsa e cebolinha, brie c/
damasco ou italiana).

Churrasco
Mix 99

Suculentas lascas de
picanha, linguiça de
pernil, mini drumets de
frango acompanhados de
pães de alho recheados
com queijo.

MIX ESPECIAL
74,9

Imagine juntar a clássica
dupla nordestina dadinho
de aipim com queijo e
carne seca aos clássicos
do churrasco: coração,
linguiça de pernil e uma
farofa com toque especial
de limão.

Nossos Pratos
Servimos com 3 acompanhamentos à sua escolha e molho a campanha.

Serve 2 pessoas

Carne

Cordeiros

Picanha 119

French Rack 159

Serve 2 pessoas

Corte com sabor e maciez exclusivos.

Fraldinha Grill 89
Bife de Chorizo 109
Bife de Ancho 105

Corte super premium que apresenta
grau de marmorização elevado
e sabor marcante.

Filé Mignon 109
baby beef 99
(Miolo de Alcatra)

Corte nobre, o mais valorizado do cordeiro.
Muito macio, de sabor delicado e com uma
deliciosa capa de gordura.

Suinos
Serve 2 pessoas

Picanha suína 73
arroz

acompanhamentos

branco, biro biro ou com brócolis.

batatas

frita ou portuguesa.

farofa

simples ou com ovos.

Frango

dadinhos de aipim com queijo
guarnição à francesa
feijão
salada simples
legumes sauté

Serve 2 pessoas

Filé de Frango 66
Galetos Baby 59

Guarnição Extra 19

Sugestões Deliciando
Picanha com Risoto
de Limão Siciliano 52

Risoto de rabada 99

Massa (Farfalle)
com Camarão 42

Miolo de Alcatra ao catupiry 159,9

(Serve 1 pessoa)

(Serve 1 pessoa)

filé de tilápia 39

Com arroz de brócolis e legumes sauté.
(Serve 1 pessoa)

Frango à milanesa
com guarnição à francesa 69
(Serve 2 pessoas)

Delicioso e cremoso, ele é uma das estrelas
do nosso cardápio. Experimente.
(Serve 2 pessoas)

Parte mais nobre da alcatra, cortada em cubos,
coberta com muito catupiry e gratinada com
mussarela. Acompanha arroz branco e batatas
portuguesas.
(Serve 4 pessoas)

Picanha Recheada 235,00

Uma suculenta peça de picanha maturada levada
ao forno generosamente recheada com queijo,
calabresa, bacon e cenoura.
Acompanha arroz branco, farofa com ovos, fritas e
molho à campanha.
Uma opção original que você só encontra aqui!
(Serve 4 pessoas)

DELICIANDO KIDS 19,9

Carne ou Frango com arroz branco,
feijão e batata frita

nossos

Sanduiches
‘
Grill & Cheese Dog 35,9

Imagine uma “linguiça” de carne 100% bovina,
recheada com o melhor queijo Cheddar, grelhada e
servida no Pão Australiano com Barbecue.
Servido com batatas.

Sanduba de Rabada 28

Um tradicional pão francês recheado com uma
generosa porção de rabada desfiada e queijo mussarela.
Acompanha maionese especial.

The Amazing Burger 33,9

Um maravilhoso hambúrguer de fraldinha,
secretamente temperado e coberto com
lascas de queijo Gouda.
Pasta de salsa & cebolinha e farofa de bacon
dão nosso toque final.
Servido com batatas.

EL PODEROSO BURGUER
Com queijo Emmental ou Gruyère 36,9
Ou Cheddar 35,9
Um hambúrguer artesanal feito com pura carne
bovina, cebolas caramelizadas e queijo a sua escolha.
Servido com deliciosas batatas.

Nossas

Sobremesas
Deliciosas

PETIT GATEAU 24

Delicioso e cremoso Gateau servido
com uma bola de sorvete de creme e
calda de chocolate.

MINEIRICE 19,9

Releitura do clássico Romeu & Julieta em
versão mais refrescante: sorvete de queijo
branco com creme de goiabada cremosa.

DELICIANDO CHURROS 22

Um clássico para se lambuzar.
Muito recheio e mergulhados no melhor
doce de leite.

DELICIANDO OREO 26,9

Combinação de duas camadas de farofa
de biscoito Oreo intercaladas com sorvete
de flocos. Chantilly, caldas de chocolate e
morango dão o toque final.

chopp
Therezópolis Gold

200ml 7,9 / 400ml 14,9 / Masskrug (1L) 32,9
È uma resfrescante Premium Lager de receita dinamarquesa que
possui baixo amargor, bela cor dourada e cremosidade generosa. TH
Gold traz a perfeita combinação entre o puro malte, os três tipos de
lúpulos, dois aromáticos, um de amargor
e a cristalina água da montanha.

Paulaner ou Erdinger Weissbier
300ml 22,9 / 500ml 29,9 / Masskrug (1L) 57,9
É o chopp de trigo do sul da Alemanha, produzido com pelo menos
50% de trigo. Típico chopp do verão europeu.
Tem um leve sabor de fruta (banana, maçã) e especiaria (cravo).
Sua cor é amarelo, turvo, com espuma abundante,
bom corpo e sempre efervescente.

brahma
300ml 7,9 / caneca 9,90 / 500ml 13,9 / Masskrug (1L) 25,9
Refrescante, transparente, com espuma e aroma discreto esta
American Lager é também muito frisante, leve, fácil de beber, de
acidez média com toques cítricos e suave dulçor residual.

TORNEIRA CONVIDADA
cONSULTE NOSSA eQUIPE!!!

Drinks
CLERICOT 89

Jarra de espumante com frutas.

APEROL SPRITZ 25,9
DELICIANDO 23,9
Espumante com uvas.

STRAWBERRY LEMONADE 22,9
Vodka, morango e suco de limão.

STRAWBERRY FROZEN 24,9
Red highball 24,9

Red label, água de coco e água tônica.

moscow mule 23,9

Vodka, limão siciliano e espuma de gengibre.

MARGARITA BEER 26,9 (NOVIDADE)

Limão, tequila, Cointreau, licor de romã e Império Gold.

MARGARITA 23,9
SESSION RICKEY 20,9
Vodka, abacaxi e limão.

BRASIL SMASH 23,9

Gin, limão siciliano e manjericão.

GIN TÔNICA 24,9

Gin Tanqueray c/tônica.

PIÑA COLADA 23,9
MOJITO 22,9
COQUETEL DELICIANDO 21,9

Abacaxi, morango, leite condensado e Vodka.

CAIPIespumante
Limão, morango ou abacaxi,
espumante e Seleta.

24,9

CAIPIRINHA
(morango, limão, maracujá, abacaxi)

CAIPIVODKA
(morango, limão, maracujá, abacaxi)

CAIPISAKE
(morango, limão, maracujá, abacaxi)

- Tradicional 17,9
Com Seleta 19,9

- Tradicional 20,9
- Absolut 25,9
- Grey Goose ou Ciroc 28,9
- De frutas vermelhas 24,9
- Absolut 29,9
- Grey Goose ou Ciroc 32,9
- De frutas amarelas 23,9
- Absolut 28,9
- Grey Goose ou Ciroc 31,9

- Tradicional 23,9

- De frutas vermelhas 22,9
Com Seleta 23,9
- De frutas amarelas 21
Com Seleta 22,9

- De frutas vermelhas 27,9
- De frutas amarelas 26,9

doses
e Garrafas
RED LABEL

Dose 14,9 / Grf. (500ml) 100,
Grf. (1Lt) 195,

BLACK LABEL

SELETA / BOAZINHA
Dose 11,9

GIN TANQUERAY

Dose 22, / Grf. 199,

Dose 21, / Grf. 299,

SAQUÊ

DOUBLE BLACK

Dose 24,9 / Grf. 360,

JACK DANIELS OLD

Dose 10,9 / Grf. 99,

TEQUILA (Ouro ou Prata)
Dose 14,9 / Grf. 199,

Dose 21 / Grf. 299,

JACK DANIELS HONEY
Dose 21 / Grf. $299,

COINTREAU
Dose 15,9

AMARULA

ABSOLUT

Dose 19, / Grf. (750ml) 220,

SMIRNOFF

Dose 12,9 / Grf. 135,

CIROC OU GREY GOOSE

Dose 16,9

SELETA & MEL

Combinação de cachaça, mel,
limão e canela - Dose 14,9

Dose 20, / Grf. 280,

taxa de rolha 50

Soft Drinks
REFRIGERANTE 5,9
MATE 5
ICE TEA 6,5
SUCO DE UVA INTEGRAL 12
áGUa MINERAL 5
áGUA DE CoCO 300ML 9,9
H2O 6,9
GUARAVITA 4
SUCOS NATURAIS 7
red lemonade (limonada com morango) 10
RED BULL 14,9
CAFÉ ESPRESSO 4,9
água tônica 6,5

Schweppes ou Antártica

Cervejas
ou
Vinhos?
Que tal visitar a nossa quitanda para
conhecer todas as nossas opções?
Temos uma seleção rótulos
nacionais e importados.

Faça a sua escolha e entregue ao garçom.

deliciandoquitandagourmet
@deliciandoquitanda
Delivery: 2147-1262
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