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CARDÁPIO ALMOÇO SUCOS DA FRUTA

SHOT

CERVEJAS

NÃO ALCOÓLICOS

SUCOS ESPECIAIS

300 ml  |  Mediante disponibilidade sazonal

Laranja | Limão | Melancia • 12
Abacaxi com hortelã • 12

Mexerica  • 15

Stella Artois • 14
Heineken  • 15

Cervejas Casa Valduga • 29

Vinicius de Moraes • 16
Suco Amarelo - Energizante, fortalece o sistema imunológico.

Laranja, cúrcuma, limão, gengibre e cenoura.
Música | Eu Sei Que Vou Te Amar

Caetano Veloso • 16
Suco Verde (Detox) - Limpa o organismo, emagrece. 

Couve manteiga, limão, gengibre e laranja.
Música | Alegria, Alegria

Gilberto Gil • 16
Suco Vermelho - Combate radicais livres, antienvelhecimento.

Beterraba, Gengibre, cenoura, limão e suco de laranja.
Música | Andar com Fé

Energizante • 10
Gengibre, limão e açafrão 

Coca cola • 7
Coca cola zero • 7

Guaraná • 7
Guaraná zero • 7

Água (com e sem gás) • 6
Água de coco  •  9

Suco de Uva Integral (250ml) • 16
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Prepare-se! A sessão já vai começar. 
Enquanto isso, aproveite nossas entradas. 

Coxinha Cremosa de Frango (3 unidades) • 18
Massa de aipim, recheada com peito de frango, salsinha, 

cebolinha e catupiry.

Crudo de salmão • 42
Salmão gravilax, gengibre, pimenta dedo de moça (suave)

e especiarias. (Acompanha pão da casa).

Salada Gravillax • 52
Mix de folhas, tomate cereja e salmão temperado.

Salada Quintana • 46
Folhas verdes, frutas da estação, nozes, gorgonzola com molho 
de melaço de cana e balsâmico. Tão suave quanto um poema.

COM FILÉ DE FRANGO +10  |  COM PEIXE +12  |  COM FILÉ MIGNON +14

Batata Frita Tradicional • 35
Generosa porção (500g) de batata fritas e crocantes.

Batata Filosofal • 49
Generosa porção (500g) de batatas fritas gratinadas com queijo 

mussarela e cheddar, finalizadas com guanciale. 

Torta Salgada • 20  |   30 (com salada)

ENTRADINHAS
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TOSTADAS NO PÃO RÚSTICO

Fernanda Montenegro • 34
Tostada de abobrinha perfumada com ervas frescas e 

ricota de castanhas de caju cremosa da Padoca com 

um leve toque de hortelã.  

Filme | Central do Brasil • 1998

Simone Spoladore • 32
Homus, coalhada seca, semente de abóbora, 

zaatar, azeite e semente de romã. 

Filme | Lavoura Arcaica • 2001

Zezé Motta • 34
Homus com shitake e shimeji e cebolinha. 

Filme | Xica da Silva • 1976

Alice Braga • 34
Avocado temperado, coalhada, 

ovo perfeito e chips de guanciale. 

Filme | Cidade de Deus • 2002

Débora Falabella • 38
Salmão gravlax da Padoca, com limão, creem cheese, 

rúcula, gengibre e pimenta dedo de moça (suave)

Filme | O Primo Basílio • 2007

Atrizes que incendiaram nossos sonhos com 
desempenhos em filmes que marcaram época. 



MENU KIDS
O Menino Maluquinho (Ziraldo) • 36 

Macarrão penne feito na 

manteiga clarificada e parmesão.  

Memórias de Emília (Monteiro Lobato) • 38
Arroz e feijão com ovo mexido ou frito e saladinha.
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Somos Pet Friendly assumidos   ♥ ♥ ♥ 

Água  •  Grátis!
Carinho  •  Grátis!

MENU pet
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OS IMORTAIS DA ACADEMIA
Um almoço com grandes nomes da literatura e das artes. 

Acompanham salada de entrada.

JORGE AMADO • 49

Parmegiana da Padoca - Filé mignon empanado com farinha 
da Padoca, queijo gratinado, o tradicional molho de tomate 

artesanal, arroz soltinho e batata palito crocante.
Livro | Dona Flor e Seus Dois Maridos 

LYGIA FAGUNDES TELLES • 49

Strogonoff de filé mignon cortado delicadamente, 
preparado com creme de leite fresco da Padoca e páprica 

doce, arroz branquinho e batata palha extra fina.
Livro | Antes do Baile Verde

RACHEL DE QUEIROZ • 46

Filé de peixe empanado no pão rústico com arroz cozido no 
tomate e abobrinha salteada no azeite. Acompanha salada.

Livro | Memorial de Maria Moura

CARLOS HEITOR CONY  • 46
(Somente Quarta e Sábado)

Feijuca da Padoca - Feijão orgânico, lombo, paio, carne seca, 
banana crocante envolta na farinha rústica, vinagrete, 
caldinho na caneca, arroz soltinho e couve temperada.

Livro | Quase Memória
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PRÊMIO NOBEL
DE LITERATURA

(Pratos Veganos)
Acompanham salada de entrada.

“ME DÊ A MÃO, VAMOS SAIR PRA VER O SOL” 
TOM JOBIM

PABLO NERUDA • 46

Bobó vegano feito de macaxeira, jerimum e leite de coco da 
Padoca, com shitake e shimeji, acompanha arroz integral e 

farofa da Padoca.
Livro | Vinte Poemas de Amor e Uma Canção Desesperada

NADINE GORDIMER • 44

Mix de arroz selvagem e agulhinha, shitake, shimeji e nozes 
assadas, acompanha bolinho de brócolis com mandioquinha.

Livro | Beethoven era 1/16 negro

SARAMAGO • 44

Quibe de abóbora recheado com ricota de castanha, alho 
poró, ervilha torta, cenoura e arroz com lentilhas coberto com 

cebolas crocantes.
Livro | Caim



COMER REZAR AMAR
2010  •  Ryan Murphy

Selecionamos clássicos de sobremesas na versão mini 
para que a culpa não pese na sua consciência.
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Cookie de Chocolate • 14

Brownie • 16

Paglia Rústica • 28

Brigadeiro Filosófico (sabores) • 10

Brigadeiro Chocolamour no Pote • 13

Bolo Filosófico (fatia) • 14
Consulte o sabor do dia.

Bolo “A Fantástica Fábrica de Chocolate” • 19
Bolo molhadinho de chocolate belga 100% cacau, 
coberto com praliné de amêndoas. Tão genial quanto Tim Burton.

Bolo “O Quebra-Nozes” de Tchaikovski  • 19
Massa levíssima, feita com nozes e farinha de pão de fermentação 
natural da Padoca, umedecido com nosso café, recheado e 
coberto com um delicado brigadeiro de nozes. 
Um verdadeiro ballet orquestrado por um encantamento.

Bolo “Fale com Ela” de Almodóvar • 19
Bolo úmido de coco com recheio de abacaxi e creme inglês.
Assim como o filme de Almodóvar este bolo é uma poesia.



CAFÉS
Café Espresso  • 7
Café Espresso Duplo  • 9
Café Espresso Machiatto  • 8
Café Coado  • 9

“Esnobar
É exigir café fervendo

E deixar esfriar.”
Millôr Fernandes

CHÁS NATURAIS
Hortelã • 12
Gengibre • 12
Gengibre com limão • 12
Capim Santo • 12
Chá de Maracujá e Abacaxi • 14

Verifique as formas de pagamento na entrada do restaurante ou pergunte a 
um de nossos atendentes. 

Venda de bebidas alcóolicas somente para maiores de 18 anos. SE BEBER, 
NÃO DIRIJA (LEI ESTADUAL 15428/14)

Nos termos da LEI MUNICIPAL 14176 de 16 de dezembro de 2011, este 
estabelecimento não exige o pagamento dos 10% de gorjeta. 

No caso de divergência de preço para o mesmo produto entre sistemas de 
informação de preços utilizados pelo estabelecimento, o consumidor pagará 

o menor preço entre eles. LEI FEDERAL 10962/04 
PEÇA CUPOM FISCAL: a emissão do cupom fiscal com CPF deve ser 
solicitada pelo cliente, se desejado, ao funcionário antes da quitação e 

pagamento da conta. CONSUMIDOR: o acesso às dependências onde são 
preparados e armazenados os alimentos é garantido por LEI 8431, de 17 de 

julho de 1995. 
Anvisa atende: 0800-642-9782

Disque Saúde: 136
Disque PROCON: 151 www.procon.df.gov.br. PROCON SP: 11 3826-1457
ABRIL/2022: Preços válidos por tempo indeterminado e sujeitos a alterações 

sem aviso prévio.


