
A experiência e o sabor do 
La Doc na sua casa. 

Nossos pratos foram criteriosamente selecionados e adaptados para 
proporcionar esta experiência!

PRANZO DELLA SETTIMANA
Menu especial de almoço elaborado por Osmânio Rezende
De segunda a sexta-feira (exceto feriados) 

Couvert

P60 Pani e patè fatti a casa  
Pães tradicionais e integrais. Patês feitos na casa

Antipasti

P61 Insalata verde con zucchine grigliate alla salsa di ceci e sesamo 
Folhas verdes, abobrinha grelhada, molho de grão-de-bico e gergelim

P62 Polenta italiana con spinaci alla salsa besciamella e parmigiano
Polenta italiana com espinafre ao molho bechamel e parmesão 

Piatti Principali

P63 Pasta di grano integrale con cavolfiori lenticchie e zucca 
Espaguete integral, couve-flor, lentilha e abóbora cabotiá
 
P64 Risotto con ragù di salsiccia artigianale pomodoro e pepe
Arroz arbóreo, linguiça artesanal, tomate fresco e pimenta vermelha

P65 Pesce del giorno alla salsa di porri e vino bianco. Acompagna riso integrale
e semi di girasole
Tilápia grelhada ao molho suave de alho-poró e vinho branco.
Acompanha arroz integral com semente de girassol

P66 Gnocchi di patate con spinaci alla salsa leggera di parmigiano e mandorle  
Nhoque de batata com espinafre ao molho suave de parmesão e amêndoas

P67 Spaghetti di zucchine e cuore di palma alla salsa di pomodoro limone e capperi 
Abobrinha e pupunha em formato de espaguete ao molho de tomates, limão e alcaparras

P68 Involtine di manzo ripiene di pancetta e verdure con purè di patate romane
Carne bovina envolta com panceta e legumes frescos.
Acompanha purê de mandioquinha
 
Dolci

P69 Sobremesa Clássica
P70 Fruta da Estação

Couvert, Piatto Principale e Dolce                     76
Couvert, Antipasto e Piatto Principale                     76 
Couvert, Antipasto, Piatto Principale e Dolce                87

ladocgastronomia

a presto!

V O C Ê  E S C O L H E : 

Cibo a Casa  
O La Doc vai até sua casa

Faça seu pedido 
por telefone ou WhatsApp.

Portare Via
Retire o seu pedido no La Doc

Fone: (15) 3224.4747

WhatsApp:
(15) 3224.4747
(15) 3142.3704

Cozinhar faz parte da relação humana. Envolve carinho, amor, cuidado, 
dedicação e muitos aspectos e características que podem representar diversos 

significados para diferentes momentos. 

A comida ganha a personalidade de quem cozinha e é isso que faz com que 
ganhe o poder de criar e despertar lembranças 

por meio do sabor e paladar.

É uma atividade que conecta, encanta e aproxima pessoas.

As receitas do Salutare         unem gastronomia à alimentação mais leve e saudável.

As receitas do Vegano         são elaboradas com opções orgânicas e produtos

totalmente livres de origem animal.
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