LOW CARB
A nossa ideia não é simplesmente oferecer uma boa gastronomia.
O nosso principal objetivo é fazer de nossos clientes grandes
amigos, desfrutando de um ambiente agradável, confortante e
				
acompanhado de deliciosos pratos.
				

Tudo aqui é feito na hora...
Assim, pode ser que demore...
Enquanto isso, vamos resgatar o
velho hábito de conversar...

SEGURANÇA ALIMENTAR 							
O Villa Alfa é integrado ao programa de alimentação segura, supervisionado por nutricionista e segue
rigorosamente os mais importantes programas, como higienização de saladas e esterilização de utensílios.

										

ENTRADAS
							

211 - Carpaccio Clássico

Finas camadas de carne bovina com alcaparras, rúcula, finalizado com mostarda,
azeite extra virgem e queijo parmesão. Acompanha chips de banana verde.

004 - Carpaccio de Abobrinha

Finas camadas de abobrinha com alcaparras, rúcula, finalizado com mostarda, azeite
extra virgem e queijo parmesão. Acompanha chips de banana verde.

199 - Casquinha de Siri

Mini moquequinhas gratinadas com queijo parmesão, acompanhadas da tradicional
farofinha de alho Low Carb e vinagrete.

504 - Salada Mix

Salada de folhas frescas, tomate cereja e palmito.

PRATOS PRINCIPAIS
006 - Filé Villa Alfa

Filé mignon com risoto de couve-flor, gorgonzola e nozes crocantes.

053 - Spaghetti de Abobrinha com Frutos do Mar

Spaguetti de abobrinha preparado com molho de tomate, camarão, sururu, polvo e lula.

055 - Salmão com Crosta de Castanha e Legumes

Salmão grelhado com crostas de castanhas e legumes salteados (Pimentão amarelo
e vermelho, cebola roxa, tomate cereja e alcaparras).

056 - Filé de Frango Grelhado

Filé de Frango Grelhado com couve-flor, brócolis e tomate cereja na redução de vinho tinto seco.

SOBREMESA
059 - Geleia de Damasco com Ganache de Chocolate (Sem Adição de Açúcar)
		

Adicionada de crocantes castanhas de caju e coco desidratado.

Reservas:

Whatsapp: (31) 98804-2824
Telefone: (31) 3885 -1090 (à noite) / E-mail: restaurantevilaalfa@gmail.com

