Camembert
no réchaud, 42

ENTRADAS

Cremoso queijo camembert inteiro,
assado, servido em réchaud,
acompanhado de marmelada de frutas
vermelhas, cesta de pães e torradas

Focaccia, 13

Produzida na casa, com alecrim de nossa
horta, acompanhada de manteiga

Couvert Parapicar, 28

Guacamole, pasta de alho-poró, caponata e
azeitonas marinadas, acompanhados de focaccia

Trio Montadito, 30

Seleção de Montaditos:
1. brisket & saladinha asiática;
2. panceta & tâmara;
3. mozarela stick & tomate
(um de cada, ou sua opção)

Ei, compartilhe seu momento com a
gente também, vai! :)
Ao postar uma foto aqui, use a
hashtag #bradorestaurante e sua foto
pode aparecer em nossas mídias sociais...
@bradorestaurante

OVO E LULA, 29

Mar, ar e terra em uma deliciosa
combinação de lula salteada,
ovo (com gema molinha) e creme
de batata sob chorizo polvilhado

Mozarela Stick, 30

Palitos de queijo mussarela empanados,
acompanhados de molho de tomate picante e
alioli

TABUA DE EMBUTIDOS
DA CASA, 42

Combinação de embutidos curados e
defumados na casa (pastrami, pancetta
linguiça defumada, chorizo e pickles),
acompanhados de trio de condimentos

Bravas, 19

Marca registrada da casa e do nosso
Food Truck, o Brado de Rua...
Batatas rústicas fritas, servidas com alioli
da casa e salsa brava levemente picante

VEGETARIANOS

DA TERRA

PERGUNTE AO GARÇOM SOBRE AS
NOSSAS OPÇÕES VEGANAS

MILANESA

SALADA DA HORTA, 34

Mix de folhas, cogumelos frescos, pepino,
tomate cereja e focaccia torrada

Salada de Cabra, 39

Mix de folhas, tomate cereja e queijo de cabra
grelhado, servido com vinagrete de
frutas vermelhas

RISOTO DE
COGUMELOS, 49

Penne Limão, 39

Grano duro puxado em manteiga aromatizada
de hortelã, com toque de limão e mussarela de
búfala (temos opção de massa integral)*

Seleção de cogumelos silvestres
Massa fresca integral da casa, com
acompanhado de queijo chèvre grelhado.

legumes e cogumelos intercalados
entre queijo mussarela,
servida com ovo frito caipira*

menu kids,

,, 32
Consulte nossos garçons

Peixe branco assado com legumes,
acompanhado de chutney da
estação e arroz jasmin

FIDEUA CATALANA, 56
Marcante prato espanhol de pasta,
cozida em caldo de peixe, com
camarões e lulas, servida com alioli*

BONITO

Seleção de cogumelos silvestres,
acompanhado de cremoso
queijo chèvre grelhado *

Lasanha Caipira, 42

Panela de Peixe, 46

NA GUACAMOLE, 58
Peixe azul selado, servido sobre
guacamole, com chips de mandioca
e molho oriental*

DO AR

SICILIANA, 54

Escalopes de filé mignon à milanesa,
acompanhados de risoto de limão
siciliano e alho-poró

Pulled
Pork,
39
PORCO
NO MELAÇO,
59

Lascas
de ombro stinco
de porco,
lentamente
Irresistível
suíno
cozido
defumadas,
servidas
no
pão
de
brioche
em baixa temperatura e finalizado
com
e acompanhada
nosaladinha
melaço asiatica
de cana.
Acompanha
de batatas rústicas fritas

purê de batata com alho confit e
farinha copioba

Pulled Pork, 39

Lascas de ombro de porco, lentamente
defumadas, servidas no pão de brioche
com saladinha asiática e acompanhado
de batatas rústicas fritas

Brisket & fumaca, 49

Seleção de cogumelos silvestres
Peito bovino, caprichosamente
acompanhado de queijo chèvre grelhado.

defumado, com pinceladas de
barbecue, acompanhado de salada
asiática e purê de mandioquinha

GALINHA TANDORI, 42
Coxa e sobrecoxa orgânica, marinada em
iogurte, limão e especiarias indianas, em
perfeita harmonia com fettucine gengibre

PATO FUNGHI, 74

Coxa e sobrecoxa de pato marinada e
confitada em baixa temperatura, com
purê de funghi e fundo de malbec

Acompanhamentos:

Aqui você pode trocar o acompanhamento do seu prato! Escolha entre:

Brado Burger, 39

Saboroso burger de angus grelhado,
com crispy de bacon, queijo derretido e
cebola caramelizada na cerveja preta,
acompanhado de batatas rústicas fritas

PorçãodeAcompanhamentoExtra,12

* pratos com restrição de substituição
Batata assada com alecrim da nossa horta / Purê de batata / Legumes assados / Arroz Jasmin / Saladinha /
Acompanhamentos especiais: Fettuccine Manteiga e Sálvia (+$5 troca, $ 17 extra) / Risoto de Alho Poró e Limão (+$7 troca, $ 19 extra)
,

Na Internet:

bradorestaurante.com.br
/bradorestaurante
@bradorestaurante

Horario de Funcionamento:

SegundaaQuartadas12hàs15hedas19h30às23h
QuintaeSextadas12hàs 15hedas19h30às00h
Sábadodas12hàs00h -direto
Domingo das12hàs17h

Legenda Nutricional:
Semlactose
Semglúten(podeconter
algumtraçodeglúten)

ANO IV - 2016 - PINHEIROS - SÃO PAULO

A GENTE QUER COMIDA, DIVERSÃO E ARTE
rado restaurante traz mais diversão e arte para sua
comida. Com a permissão de São Pedro, a varanda se
torna palco, e os timbres se espalham pela casa, enquanto também animam quem passa pela rua Joaquim Antunes, em Pinheiros. Mas, mesmo se a chuva apertar, o
som não para e refeição de seus clientes segue sendo embalada ao som de jazz, funky & soul ou bossa nova &
chorinho, com a banda da casa, Jazz Tryo +1, se abrigando
no salão interno. A casa não cobra couvert artístico, confira a programação e faça a sua reserva.
- 5a feira (20h - 22h30): Jazz
- 6a feira (20h - 22h30): Funky & Soul
- Sábado (14h - 16h30): Bossa nova & Chorinho
Preço: NA FAIXA!

VÁ DE BIKE

HORTA NO TELHADO

plantadas na casa
Brado oferece suco Ervas
alimentam cozinha consciente
grátis aos ciclistas
As panelas da cozinha do
Além das novas ciclovias, dos
benefícios ao meio ambiente e à sua
saúde, existe mais um bom motivo
para você pegar a sua magrela e
pedalar por Pinheiros. O restaurante
Brado apoia uma cidade com
mais bikes e passa a oferecer
benefícios exclusivos aos
ciclistas. Além da comodidade de um paraciclos
bem na porta,
a casa
também oferece, grátis, a
todos aqueles que chegarem de bike para
almoçar ou jantar, um
suco natural revitalizante.

chef Pedro Vita sempre
,
valorizaram ingredientes
orgânicos do entorno e de
origem controlada. Agora,
sua origem é a mais próxima
possível: o próprio telhado da casa.
Em um projeto em parceria com a
Noocity, que produz um inovador sistema de hortas urbanas, e com o viveiro
de orgânicos, Sabor de Fazenda, foram
instaladas em maio de 2015 hortas
que produzem coentro, hortelã, jambu
e tomilho, entre outros.
Para mais informações, fotos e o vídeo
da montagem da horta, acesse agora
bradorestaurante.com.br/nossahorta.

CÃES SÃO MAIS QUE BEM VINDOS EM CASA PETFRIENDLY
Restaurante recebe pets com direito a comidinha grátis

Sair para jantar ou almoçar pode não ser tão prazeroso deixando seu
melhor amigo em casa. Pensando nisso, o restaurante Brado não
apenas abre a sua varanda e seu jardim na área externa da casa para
clientes com animais de estimação, mas também faz questão de
recebê-los bem, servindo gratuitamente água e bifinhos caninos.

GASTRONOMIA
E ARTE
Brado dá ingressos
para o teatro
Parceria entre o restaurante
Brado e o teatro MUBE promove o encontro entre a gastronomia e a arte. Clientes que
fizerem check-in na casa e
postarem fotos em suas redes
sociais (facebook e instagram)
com a #bradonoteatro participarão de sorteio semanal que
dá um par de ingressos às
peças em cartaz.

EVENTOS PARA TODOS OS GOSTOS

De comida de rua a reuniões de negócios, passando por
aniversários, Brado também tem um menu completo de eventos
A casa conta com ambientes diversificados, que incluem
um salão reservado com
projetor e sistema de som, CLASSIFICADOS EMPREGOS
além de todo o espaço Você é simpático(a), apaixotradicional do restauran- nado(a) por gastronomia e
te, onde os eventos podem adora lidar com pessoas?
ser customizados com Procura um ambiente divertido,
menu fechado e até onde poderá aprender muito e
comanda individual. Além fazer parte de uma famíla?
disso, o Brado de Rua pode Então envie um email para
ir ao seu evento com um brado@bradorestaurante.com.br,
foodtruck ou barraca gas- nós sempre buscamos pessoas
como você!
tronômica. Fale conosco!

Torta de Chocolate, 20

Cremosa torta de chocolate meio
amargo, em perfeita harmonia com
sorvete cítrico de cupuaçu e
espuma de cachaça

T.O.C. DE

CHOCOLATE, 26
Para os transtornados por chocolate...
...Delicioso bolinho quente e cremoso de
chocolate com nutella, servido com
sorbet de frutas do bosque

CRUMBLE DE

BANANA, 20
Farofa crocante de castanhas sobre bananas
caramelizadas, servida com sorvete de creme

Affogato Baileys, 20

Sorvete de creme com café espresso
e baileys

Sorvetes, 16

Escolha dois sabores: chocolate, creme,
cupuaçu ou sorbet de frutas do bosque

light, 12

Abacaxi, com raspas de limão e
melaço de cana

HARMONIZACAO
DE SOBREMESA
A taça de vinho perfeita para harmonizar
a sobremesa de sua escolha e garantir
uma experiência completa:

- Late Harvest, 15
- Vinho do Porto, 16

,

CAFES
Espresso, 6
Espresso Duplo, 9
Espresso Doce de Leite, 14
Macchiato, 7
Caffè Latte, 9
Cappuccino, 9
Carajillo Baileys, 17
CAPPUCCINO

NUTELLA, 17

Chas, 8

(naturais)
Hortelã / Gengibre, mascavo e limão
‘

NEWS

SOBREMESAS

