
R$ 27,90PHILLY CHEESE CHICKEN 
Tiras de frango grelhados com mix de pimentões e cebola servido 
com molho de queijo, arroz e fries.

R$ 44,90PHILLY CHEESE STEAK 
Tiras de beef grelhados com mix de pimentões e cebola servido 
com molho de queijo, arroz e fries.

R$ 25,90BBQ CHICKEN & TWISTED MAC 
Coxa e sobrecoxa assadas e defumadas servidas ao molho 
barbecue, acompanha Twisted Mac & Cheese e cebola crocante.

R$ 29,90PORK CRUNCH 
Releitura do clássico Schnitzel com um leve rock twist.
Suculento lombo suíno, empanado com farinha panko crocante, 
temperada com mix de especiarias. Acompanha nossa famosa 
salada coleslaw e purê de batatas.

THE CLASSIC PARMEGIANA CHICKEN R$ 33,90
Filé de frango empanado na crocância da farinha panko, 
temperada com mix de especiarias. Coberta com delicioso molho 
marinara artesanal, feito com tomates italianos e ervas frescas. 
Acompanha talharim salteado na Herb Garlic Butter, finalizadas 
com folhas de manjericão crocantes.

R$  39,90ROLLING IN THE DIP PASTA 
Talharim importado cozido al dente coberto com nosso 
inigualável molho do Spinach & Artichoke Dip - uma mistura 
cremosa de queijo parmesão e cheddar, espinafre e corações de 
alcachofra. Finalizado com parmesão.

R$ 41,90BLUE CHEESE FILLET 
Filet Mignon grelhado à perfeição, coberto com delicioso molho de 
queijo gorgonzola. Acompanha talharim importado salteado em 
nosso exclusivo garlic oil.

R$ 39,90HALF BABY BACK RIBS
Temperada com a nossa mistura de especiarias e em seguida regada
com o molho barbecue da casa. Grelhada à perfeição. Servido com
batatas fritas, salada coleslaw e feijão estilo ranch. 

MUSE FISH R$ 59,90
Prato com atemporal molho Belle Meunière, de sabor leve e 
marcante.
Tilápia grelhada em manteiga de ervas, coberta com camarões 
salteados, finamente temperados, alcaparras e champignons. 
Acompanha arroz de brócolis.

LUNCH MENU
TODOS OS DIAS DE 12H ÀS 15H

THE CLASSIC PARMEGIANA CHICKEN

PORK CRUNCH

ROLLING IN THE DIP PASTA

BLUE CHEESE FILLET

BBQ CHICKEN & TWISTED MAC 


