Menu

Experiências
gastronômicas que
marcam a vida!
Um MENU especial sempre
trazendo ingredientes novos
com criações do
Chef Fábio Watanabe
para surpreender o seu
paladar com combinações
inovadoras.
Viva a Experiência
Caqui Bistrô!

especial temporada

de páscoa

pratos
Bacalhau
do Caqui

saladas
$106

lombo de bacalhau gadus morhua, bombom de
couve e batata, crocante de azeitona preta
envolvidos por um molho de creme de leite
e azeites aromatizados.

Brandade
de Bacalhau

uma seleção de pratos
criada especialmente para tornar a
sua páscoa uma nova Experiência Caqui

$78

panelinha gratinada de lombo de bacalhau
gadus morhua com creme de leite,
batatas e cebola crocante

Salada
de Burrata

$72

pancetta artesanal, tomate cereja, folhas frescas,
manjericão e azeite

Salada

de Mussarela de Búfala

$42

presunto royal artesanal, folhas frescas, tomate,
torrada do nosso pão e regado com azeite

sobremesas
Ovo de
Páscoa do Caqui
recheado com mousse de chocolate e farofa doce. servido
com flor de sal, calda quente de caramelo, morangos
cozidos, marshmellow e crocante de arroz

$28

menu completo

experiência gastronômica do Caqui Bistrô
com Entrada + Prato Principal e Sobremesa

todos os nossos queijos são fornecidos pela BUFALAT,
a melhor qualidade entregue sempre a você

escolha sua entrada
Crocante de
Queijo Scarmozza

com lascas de presunto royal,
azeitona preta, croutons, brotos e
geleia de abacaxi com pimenta

Crocante de
Queijo Scarmozza

Salada de
Mussarela de Búfala
presunto royal artesanal, folhas
frescas, tomate, torrada do nosso
pão, regado com azeite

Arancini Recheado de
Costela de Porco
defumada na nossa rotisseria e
servido com chutney agridoce
de tomate

escolha seu prato principal
Wok Oriental de
Frutos do Mar

peça também com
pimenta harissa

camarões e lula em macarrão
levemente crocante com
temperos orientais

$105

Risoto de
Alcachofra
com pancetta artesanal crocante,
parmesão e limão siciliano

$82

Fettuccine ao
Ragú de Linguiça
levemente apimentado

$91

Berinjela Gratinada com
Mussarela de Búfala

parmesão, manjericão e crocante de
limão siciliano, molho de tomate
fresco e fettuccine na manteiga
$82

Polvo Dourado
no Azeite

Polvo
Dourado no Azeite

Pappardele ao
Ragú de Costela Bovina

páprica defumada, pancetta crocante
e purê de batata assada com
$169
raspas de limão e ervas

defumada por 12 horas na
Rotisseria Caqui, molho de
tomate e parmesão

Risoto de Isca de
Bombom de Alcatra

Camarão Rosa
Lula e Polvo

cogumelos assados e
manteiga de funghi

Milanesa ao Molho
de Quatro Queijos
e batata frita

$89

$119

Polpetone Gratinado
com Queijo
e fettuccine na manteiga

$169

$99

Bife
Ancho

Milanesa
Crocante

com salada da casa ao
vinagrete de maracujá

no arroz caldoso, crocante de
limão siciliano e brotos

$91

$97

Bacalhau do Caqui

Brandade de Bacalhau

lombo de bacalhau gradus morhua,
bombom de couve e batata, crocante
de azeitona preta, molho de creme
de leite e azeites aromatizados
$141

panelinha gratinada de lombo de
bacalhau gradus morhua com
creme de leite, batatas
e cebola crocante

$113

purê de batata assada e
manteiga 23 especiarias

$128

escolha sua sobremesa

O Verdadeiro Mousse Francês de Chocolate Artesanal com Calda de Maracujá

Brigadeiro Banana e Mais Brigadeiro

Torta de Limão 3.0

entradas

Panelinha de
Camarão e Lula

panelinhas

acompanham cesto
de pão de fermentação lenta

Escondidinho de 4 queijos gratinado | $48
mussarela, parmesão, scarmozza defumada bufalat
e gorgonzola gratinados em base de purê de batata

Dip de alcachofra gratinada com
queijo | $42

fundo de alcachofra, mussarela, requeijão e espinafre
gratinado no forno

Escondidinho de ragu de linguiças | $43
linguiça fresca e defumada em molho de tomate gratinado
com queijo em base de purê de batata

Tiras de carne dourada na manteiga e
alcachofra | $65
bombom de alcatra e fundo de alcachofra salteado.

Camarão e Lula | $79
camarões, lula, tomate cereja tostado, crocante de alho
e ervas e broto de coentro

friturinhas

todos os nossos queijos são fornecidos pela BUFALAT,
a melhor qualidade entregue sempre a você

Lula a Dorê | $42

com maionese de pimenta harissa e limão

Batata-Frita | $35

natural ou com pozinho mágico. servida com maionese

Queijo Brie Empanado | $49

servido com geleia artesanal de abacaxi e pimenta

Torresmo do Caqui | $36

com goiabada apimentada, limão siciliano em calda,
compota de abacaxi e maionese cítrica

Alcachofra Crocante | $38

fundo de alcachofra com nuvem de parmesão e
maionese de limão siciliano

Arancini | $42
bolinhos crocantes de risoto recheados de costela
de porco defumada na nossa rotisseria e servido com
chutney agridoce de tomate

cesto de pães
Pão de Fermentação Lenta | $25
feito artesanalmente na cozinha do Caqui Bistrô.

bruschettas

todos os nossos queijos são fornecidos pela BUFALAT,
a melhor qualidade entregue sempre a você

Berinjela no Azeite e Parmesão | $35
receita clássica de berinjela sott'olio

Presunto Royal | $36
com chutney agridoce de tomate e azeite

Italiana | $36
presunto royal, mussarela de búfala , tomate cereja e pesto

Brie e Pancetta Artesanal | $41
gratinada com tomate cereja e cebola assada no sal grosso

Cogumelos Assados | $36
ao pesto e gratinados com queijo

Mussarela de Búfala Bufalat e Tomate
Cereja Confit | $39
regado ao aceto balsâmico

tábuas e queijos

acompanham cesto de
pão de fermentação lenta

Brie Assado | $42

Burrata e Frios | $69

Tábua Frios e Queijos | $75

com caramelo de nozes

com pancetta e presunto royal artesanal
e muito azeite

queijo brie, queijo scarmozza defumado,
gorgonzola envolto em castanha de caju,
panceta artesanal, parmesao RAR,
presunto royal artesanal, frutas secas,
chutney de tomate, berinjela sott’olio e
picles da casa

pizzas criativas

todos os nossos queijos são fornecidos pela BUFALAT,
a melhor qualidade entregue sempre a você

peça inteira ou como aperitivo

Marguerita Clássica | $52
mussarela de búfala, molho de tomate e azeite de manjericão

Alcachofra e Queijos | $54
fundo de alcachofra, mussarela, parmesão, espinafre, um toque
de gorgonzola e crocante de limão siciliano

Linguiças e Mussarela | $54
com cebola croncante e broto de rúcula

Burrata | $75
acompanhada de tomate cereja confit

Portuguesa aos Olhos do Caqui | $55

4 Queijos e suas Harmonias | $59

presunto royal artesanal, queijo scarmozza defumada, ovos
estrelados, cebola assada no sal grosso e crocante de panceta

queijo scarmozza defumada, mussarela, gorgonzola,
parmesão, nozes, damasco seco e picles de cebola roxa

principais

Polvo Dourado
no Azeite

pratos

todos os nossos queijos são fornecidos pela BUFALAT,
a melhor qualidade entregue sempre a você

Berinjela Gratinada com Mussarela de Búfala Bufalat e Parmesão | $52
manjericão e crocante de limão siciliano, molho de tomate fresco e fettucine na manteiga

Camarões, Lula e Polvo no Arroz Caldoso | $109
com crocante de limão siciliano e azeite e broto de coentro

Polvo Dourado no Azeite e Páprica Defumada | $109
pancetta crocante e purê de batata assada com raspas de limão e ervas

Wok Oriental de Frutos do Mar | $79
camarões e lula em macarrão levemente crocante com temperos orientais. peça com ou sem pimenta harissa.

Pappardele ao Ragu de Costela Bovina | $56
defumada por 12 horas na Rotisseria Caqui e molho de tomate e parmesão

Risoto de Alcachofra | $52

Fettuccine ao Ragú de Linguiça | $56

acompanha pancetta artesanal, parmesão e limão siciliano

levemente apimentado, com molho de tomate artesanal

Risoto de Isca de Bombom de Alcatra | $58
acompanha cogumelos assados e manteiga de funghi

beef bar

monte sua
melhor combinação

escolha sua carne

300g

Bife Ancho Bassi | $68
suculento e muito saboroso bife de 300g com excelente
grau de marmoreio

Paillard de Alcatra | $52
fininho, macio e sem gordura

Polpetone Gratinado | $55
recheado com mussarela e coberto com molho de tomate

Milanesa Crocante | $52
bombom de alcatra empanado e crocante de páprica
defumada na casa e brotos de rúcula

Milanesa ao Molho de Queijos | $59
molho cremoso de mussarela, gorgonzola e parmesão

acompanhamentos
Purê de Batata Assada
na manteiga | $12
com ervas | $12
ao pesto de manjericão | $12
aligot (ao queijo) | $14
pimenta harissa e
páprica defumada | $12

Batata Frita | $12
Salada da Casa | $12

manteigas

Risoto de Parmesão | $19
cortesia da casa

A Famosa 23 Especiarias
Vinho Tinto e Cebola Roxa
Limão e Salsinha
Pimenta Vermelha e Preta
Gorgonzola

Fettuccine na Manteiga | $19

sobremesas

Tábua de
Sobremesa

O Verdadeiro Mousse Francês de Chocolate Artesanal com Calda de Maracujá | $21

Brigadeiro Banana e Mais Brigadeiro | $21

Torta de Limão 3.0 | $21

Tábua de Sobremesas | $79

entradas

$18

Saladinha de Alface,
Mussarela de Búfala e Presunto
Arancini de Costela de Porco
Defumada e Tomate Cereja Adocicado

principal

$25

Isca de Carne
com Batata Frita
Isca de Carne
com Purê
Fettucine ao Sugo
Fettucine ao
Ragu de Linguiças
Risoto com Isca de Carne
Escondidinho de Purê de Batata

com Ragu de Linguiças

sobremesas $12
Torta de Limão
Brigadeiro
Mousse de Chocolate
com Calda de Maracujá

Obrigado pela sua visita, esperamos que sua
experiência gastrômica tenha sido incrível.
Essa é a nossa equipe, a família Caqui, sempre
preparando o melhor para a sua familía.
Obrigado e Volte Sempre !!

Um agradecimento aos
Nossos Fornecedores

(11)97557-4645

(11) 4723.1172 / (11) 4722.4117

