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.
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ENTRADAS / PORÇÕES / PETISCOS
						
215 - Couvert
Manteiga de ervas, azeite de alho, antepasto de berinjela acompanhado de torradinhas.
198 - Bolinho de Feijoada (10 unidades de aprox. 30g)
Acompanha Geléia de Pimenta.
213 - Carpaccio Clássico
Finas camadas de carne bovina com alcaparras, rúcula, finalizado com mostarda,
azeite extra virgem e queijo parmesão. Acompanha torradinhas.
200 - Bolinho de Bacalhau
Bolinhos de bacalhau crocantes (15 unid. aprox. 250g). Acompanha azeite de alho.
223 - Pastelzinho de Angu da Adelina (15 unidades)
Acompanha molho rosé.
210 - Filézinho ao Gorgonzola e Ervas
Tiras de Filé mignon (400g) grelhadas ao molho de gorgonzola, finalizado com parmesão e amêndoas. 		
Acompanha torradinhas e crocantes.
208 - Ceviche de Salmão
Salmão cozido em limão, laranja e cebola roxa. Acompanha torradinhas.
224 - Picanha de Cordeiro Fatiada (Aprox. 400g)
Picanha de Cordeiro Importada do Chile/Uruguai/Argentina, adicionada de alho frito e salsinha.
207 - Camarão à Paulista
Camarão com casca levemente empanado e frito, acompanhado de molho da casa.
227 - Picanha Grill fatiada, com alho frito e salsinha (Aprox. 400g)
252 - Filezinho de Tilápia Frito (aprox. 400g)
214 - Batatas Fritas
206 - Polvo e Lula Salteados na Manteiga de Gengibre
225 - Anéis de Lula Empanados

Casquinhas

Mini moquequinhas gratinadas com queijo parmesão, acompanhadas da tradicional farofinha
de alho e vinagrete.
		201 - Casquinha de Siri
		
202 - Casquinha de Camarão
		
203 - Casquinha de Bacalhau

Queijos e Frios (Escolha um ou mais itens) - Valores p/ 100g
		192
		193
		
194
		
195
		
196
		
197
		
198

-

Palmito
Parmesão
Queijo Reino
Azeitonas Verdes
Queijo Gorgonzola
Salaminho Italiano
Queijo Prato

Reservas:

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

											

										

SALADAS*
502 - Salada Caesar
Salada de alface americana, croutons, queijo parmesão, iscas de frango e molho caesar.
503 - Salada de Siri
Salada de folhas frescas com carne de siri, croutons, tomate cereja e cebola roxa.
505 - Salada Mix
Salada de folhas frescas, tomate cereja, palmito e croutons, ao molho de mostarda e mel.
*As saladas podem ser servidas com os acompanhamentos:
506 - Filé Mignon (aprox. 200g)		
507 - Filé de frango (aprox. 200g)

PRATOS PRINCIPAIS
Moquecas (Serve 02 pessoas) Obs: Porções individuais 50% do preço

Refogado de azeite, colorau, tomate, cebola e alho, finalizado com requeijão cremoso,
cheiro verde e coentro. Acompanha arroz branco e pirãozinho.
			
		300 - Moqueca de Bacalhau
		301 - Moqueca de Cação com Camarão Médio
		302 - Moqueca de Cação com Camarão Grande - VG
		
304 - Moqueca de Badejo com Camarão Médio
		
305 - Moqueca de Badejo com Camarão Grande - VG
		
307 - Moqueca de Camarão Médio
		
308- Moqueca de Camarão Grande - VG
		
315- Moqueca de Cação
		
316 - Moqueca de Badejo
		
317 - Chiclete de Camarão Villa Alfa
		Além dos ingredientes descritos nas Moquecas este é finalizado com QUEIJO MUSSARELA

Bobó de Camarão (Serve 02 pessoas) Obs: Porções individuais 50% do preço
Prato com consistência cremosa, feito com camarões refogados em temperos verdes,
misturados com mandioca cozida, azeite, cheiro-verde e leite de coco. Acompanha arroz branco.
		312 - Bobó de Camarão Médio
		313 - Bobó de Camarão Grande - VG
		

314 - Arroz de Polvo
Arroz branco cozido em molho base de moqueca, polvo e brócolis, finalizado com
		
leite de coco e tempero verde.
							
						

ACOMPANHAMENTOS

		318 - Moquequinha de Banana

		317 - Pirãozinho
		411 - Arroz Branco
		319 - Farofinha de Alho
		014 - Feijão
				

Reservas:

Whatsapp: (31) 98804-2824
Telefone: (31) 3885 -1090 (à noite) / E-mail: restaurantevilaalfa@gmail.com
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PRATOS INDIVIDUAIS
401 - Risoto de Camarão
Típico prato italiano cremoso à base de arroz arbóreo, vinho branco seco e camarão médio,
finalizado com queijo parmesão.
405 - Risoto de Frango com Ervas Finas
Risoto de filé de peito de frango, queijo parmesão, tomate cereja e ervas finas.
402 - Salmão ao Forno
Salmão ao forno com molho de alcaparras, arroz de ervas com amêndoas e purê de batata baroa.
410 - Filé de Cação com Crosta de Parmesão
Filé de cação assado com crosta de parmesão, cebola roxa, purê de batata baroa e tomate cereja.
412 - Filé de Badejo com Crosta de Parmesão
Filé de badejo assado com crosta de parmesão, cebola roxa,  purê de batata baroa.e tomate cereja,
322 - Picanha Suprema
Picanha com arroz de brócolis, batata bolinha assada e alho frito.
320 - Filé ao Funghi Secchi
Filé Mignon flambado com conhaque e molho cremoso de Funghi Secchi,
arroz branco, purê de batata baroa e couve.
404 - Filé Villa Alfa
Filé mignon com risoto de pera, gorgonzola e nozes crocantes.
403 - Costelinha Barbecue
Costelinha suína ao molho barbecue com batata bolinha assada, manteiga de ervas e arroz branco.
321 - Picanha de Cordeiro com Geleia de Menta
Acompanha arroz de Ervas.
418 - Picanha de Cordeiro com Risoto de Champignon
(Picanha de Cordeiro, arroz arbóreo, champignon, vinho branco, creme de leite,
queijo parmesão e manteiga).
406 - Spaguetti de Frutos do Mar
Spaguetti, molho de tomate, camarão médio, polvo e lula.
409 - Penne ao Molho de Queijos
Penne ao molho de gorgonzola, parmesão e mussarela.
407 - Spaguetti à Bolonhesa
Tradicional da região da Bolonha, na Itália, esse Spaguetti é preparado com molho de tomate,
carne bovina, cebola, alho, ervas frescas e queijo parmesão.
408 - Spaguetti com Ragu de Linguiça
Spaguetti com molho de tomate, cebola, alho, linguiça de pernil macerada e bacon.

Escondidinhos

Purê de mandioca recheada, com requeijão cremoso, queijo parmesão e gratinado.
		204 - Escondidinho de Camarão
		
205 - Escondidinho de Carne Seca
VILLA KIDS
Pratos infantis acompanhados de arroz branco, feijão e batata smile.
		601 - Filé Mignon Kids
		
602 - Filé de Frango Kids

Reservas:

Whatsapp: (31) 98804-2824
Telefone: (31) 3885 -1090 (à noite) / E-mail: restaurantevilaalfa@gmail.com
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SOBREMESAS & CAFÉ
703 - Pudim de Leite Condensado e Queijo Parmesão
A tradicional receita de pudim com um toque especial de queijo parmesão.

704 - Sorvete com Calda de Frutas
Sorvete de creme com calda de frutas da estação.

705 - Petit Gateau

Bolinho de chocolate com recheio cremoso, acompanhado de sorvete de creme.

706 - Verrine de Banana com Doce de Leite Viçosa

Creme de banana, brigadeiro de leite condensado e doce de leite Viçosa, servido em taça.

707 - Brownie com Sorvete de Creme

Brownie com sorvete de creme, cobertura de ganache, castanha e morango.

700 - Sorvete de Queijo com Goiabada e Calda de Leite Queimado
003 - Café Expresso

BEBIDAS
899 - Água de Coco
901 - Água mineral
900 - Água mineral com gás

Sucos Naturais e Polpa de Frutas Naturais (300ml)
1100 - Maracujá			
1101 - Cupuaçu		
1102 - Manga			
1103 - Acerola			
1104 - Abacaxi com Hortelã		
1105 - Morango			

1106 - Laranja (fruta fresca)
1107 - Abacaxi
1108 - Graviola
1109 - Goiaba
1110 - Limonada Suíça
1112 - Suco de Limão

Refrigerantes e Sucos (lata/355ml)
903 - Coca Cola 				
905 - Coca Cola ZERO			
906 - Fanta Laranja			
908 - Schweppes 				
909 - Fanta Uva				
910 - Guaraná Antarctica			

912 - Sprite
913 - Guaraná Antarctica ZERO
915 - Suco de Uva
917 - Suco de Pêssego
919 - Água Tônica
914 - Soda Limonada				

Cervejas (Garrafa 600 ml)
940 - Skol				
938 - Brahma 				
963 - Itaipava Premium
941 - Original
950 - Skol Hops
Long Neck
961 - Stella Artois			
944 - Heineken			
946 - Budweiser			

943 - Malzbier
947 - Zero Álcool

Cervejas Especiais
969 - Backer Pale Ale (600 ml)		
956 - Black Princess Gold
948 - Backer Pilsen (600 ml)			
957 - Black Princess Escura
945 - Backer Trigo(600 ml)			
962 - Loba Weiss
951 - Baden Witibier			
964 - Loba Pale Ale
942 - Brahma Extra Weiss LN		965 - Loba IPA		
939 - Brahma Extra Red Lager LN

Reservas:

Whatsapp: (31) 98804-2824
Telefone: (31) 3885 -1090 (à noite) / E-mail: restaurantevilaalfa@gmail.com
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WHISKIES (50ml)
		1011 - Buchanan´s 12 anos
		1012 - Chivas Regal 12 anos
		1013 - J.W. Black Label
		1014 - J.W. Red Label
		1015 - Ballantines 12 anos

Doses (50ml)
		3002 - Vodka Smirnoff
3005 - San Remy
3007 - Rum Bacardi
		3001 - Vodka Absolut		
3004 - Chacaça Vale Verde
		3008 - Cachaça de Minas		
3009 - Tequila
		3003 - Conhaque Dreher		
		3010 - Campari
						

Drinks

920 - Piña Colada
Rum, suco de abacaxi, leite de coco, leite condensado e gelo.
921 - Sex on the beach
Vodka gelada, licor de pêssego, suco de laranja e gelo. Decorado com xarope de groselha.
922 - Dry Martini
Gin, vermute dry, twist de limão e azeitona no palito
923 - Mojito
Rum branco, açúcar, suco de limão, água com gás, hortelã e gelo.
924 - Margarita
Tequila, licor de laranja, suco de limão, gelo e sal na borda do copo.
927 - Caipirinha
Suco de limão, cachaça, açúcar e gelo.
928 - Caipvodka de Fruta (Morango/Kiwi)
Suco da fruta, vodka, açúcar e gelo.
931 - Cuba Libre
Rum escuro, Coca-cola, suco de limão e gelo.
936 - Bloody mary
Suco de tomate, vodka, suco de limão, molho inglês, gotas de tabasco,
pimenta-do-reino, gelo e sal.
937 - Coquetel de Frutas (sem álcool)
Guaraná, leite condensado, creme de leite, fruta do dia e gelo.
932 - Caipvodka de Fruta com Vodka ABSOLUT
Suco da fruta, vodka, açúcar e gelo.
1000 - Villa Alfa Tropical
Vodka, suco de maracujá, suco de limão, menta, açúcar e groselha

Licores
926 - Amarula
3012 - Cointreau			

Reservas:

Whatsapp: (31) 98804-2824
Telefone: (31) 3885 -1090 (à noite) / E-mail: restaurantevilaalfa@gmail.com
Curta nossa página: www.facebook.com/restaurantevillaalfa
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