Sangria

JARRA 800ML

Wines

ESPUMANTE
Adolfo Lona Brut Rose
(Pinot Noir / Chardonnay) Brasil
187ml - (COD: 102)
750ml - (COD: 106)
BRANCO
Mandorla - Pinot Grigio - Itália
150ml - (COD: 220)
750ml - (COD: 210)

Bebidas

Água importada
(com ou sem gás)

505ml

Água (com ou sem gás) 350ml
Strawberry Passionfruit
Limonatta
Suco Natural One ( sabores )
Refrigerante Free Refill*
Limonada Free Refill*
Chá gelado Free Refill*
Soda Italiana
Refrigerante Lata

Drinks

Sangria
(jarra) 800ml | (taça) 200ml
Caipiroska Importada
Caipiroska Nacional
Caipirinha Super Premium
Caipirinha Premium
Margarita
Gin Tonica Tanqueray
Mojito
Aperol Spritz
Negroni

(Schweppes Citrus e Tônica)

Café espresso

Vodka
Absolut
Smirnoff

Whisky

Chivas 18
Chivas 12
Johnnie Walker Black Label
Johnnie Walker Red Label
Wild Turkey
Jack Daniels
Jack Honey

Weingut Heinz Pfaffmann - Riesling - Alemanha
150ml - (COD: 251)
1000ml - (COD: 261)
ROSÉ
Foral de Lisboa
Castelão / Camarate - Portugal
150ml - (COD:302) | 750ml - (COD: 300)
TINTO
Tinto dos Amigos - Tinta Roriz / Castelão
Tinta miúda – Portugal 150ml - (COD:400)
Emiliana Varietal - Carmenere – Chile
750ml - (COD:404)
Vistamonti Ricossa - Barbera – Itália
750ml - (COD:407)
Gran Sasso Abruzzo - Montepulciano – Itália
750ml - (COD:502)
SOBREMESA
Prime’s Port - Vinho do Porto Tawny - Portugal
Taça 75ml - (COD:285)

Consulte nossa carta de vinhos completa.

Chopp
Brahma
473ml
290 ml

Cervejas Especiais
Hoegaarden

Unid.

Goose Island IPA Unid.
Franziskaner Hefe
Weissbier Hell Unid.

*Produto individual e intrasferível

/olivegardenbr
/olivegardenbr

Imagens ilustrativas

sac.imc@internationalmealcompany.com

Antipasti

Cucina Classica CLÁSSICOS

ENTRADAS

Pollo

FRANGO

Chicken & Shrimp Carbonara

Camarões e pedaços de frango em um cremoso
molho à base de queijo parmesão com cubos
de bacon e pimentões vermelhos assados ao forno
servidos sobre spaguetti com queijo gratinado.

Chicken Marsala

Peito de frango grelhado com nosso molho
à base de cogumelos, alho e vinho marsala
servidos com purê de batatas.

Shrimp Scampi Fritta

Camarões levemente empanados preparados
com molho de manteiga e alho.

Calamari

Lula empanada servida com molho pepper
corn e molho marinara.
Harmoniza com
Mandorla - Pinot Grigio - Itália
150ml - (COD: 220) | 750ml - (COD: 210)

Chicken Alfredo
Tour of Italy

Pizzaiola Flatbread

Trio da casa! Deliciosa lasanha clássica,
crocante frango a parmegiana e fettuccini ao
cremoso e famoso mollho alfredo
do Olive Garden.

Delicioso flatbread recheado com molho
marinada, linguiça italiana, peperonni, pimentões
vermelhos e manjericão, cobertos por queijo.

Harmoniza com
Gran Sasso Abruzzo - Montepulciano– Itália
750ml - (COD:502)

Delicioso filé de frango grelhado e servido
com fettuccine Alfredo.

Carne

Chicken Scampi
Tenros pedaços de filé de frango refogados com mix
de pimentões e cebolas, em um cremoso molho de alho
servido sobre macarrão tipo capellini .

Pesce

CARNE

PEIXE E FRUTOS DO MAR

Create Your Sampler

Escolha dentre as opções: Calamari, Fried
Mozzarella, Risotto Bites, e Shrimp Scampi Fritta.
Escolha 3 opções. Escolha 2 opções.

Fried Mozzarela

Mozzarella empanada e frita, coberta com nosso
delicioso molho Alfredo e servido acompanhado
de molho marinara.

Bruschetta

Tomate, autêntica mozzarella de búfala, azeite,
manjericão e azeite balsâmico, servidos
com torradas de pão ciabatta.

Lasagna Fritta

Pedaços de lasanha empanados com queijo
parmesão, servidos sobre molho alfredo e cobertos
com queijo parmesão e molho marinara.

Grilled Chicken Flatbread

Frango grelhado, queijo mozzarella, pimentões e
manjericão salteados sobre um crocante flatbread,
servidos com molho Alfredo e leve toque de alho.

Risotto Bites

Bolinho de risoto super cremoso feito com arroz
arbóreo cozido no vinho branco, manteiga,
e deliciosos queijos parmesãoe gorgonzola.
Acompanhado de molho marinara. (8 unids.)

Chicken Parmigiana

Filé de frango a milanesa coberto com queijo
mozzarella gratinado, servido com spaguetti
marinara.

Lasagna Classico

Deliciosa lasanha coberta com molho
de carne e queijos mozzarella, parmesão
e ricota gratinados.

Spaghetti & Meatballs

Five-Cheese Ziti al Forno

Pasta ao molho cinco queijos e molho marinara
cobertos com uma camada de queijos
gratinados.

Zuppe e Insalata
SOPA E SALADA

Fettuccine Alfredo

Cremoso molho à base de queijo parmesão,
servido sobre fettuccine.

Grilled Chicken
or Salmon House Salad

Spaghetti with Meat Sauce

Nosso tradicional molho de carne temperado
com alho e ervas, servido sobre spaguetti.

A salada ícone do Olive Garden, acompanhada
de peito de frango ou salmão grelhado.

Cheese Sofioli with Meat Sauce

Chicken & Gnocchi Soup*

Sofioli de queijo coberto de molho de carne
e queijo gratinado.

Sopa cremosa de frango com espinafre, cenoura
e nosso tradicional gnocchi.

Minestrone Soup*

Experimente o delicioso sabor desta clássica
sopa italiana: legumes frescos, grãos e macarrão
em um leve caldo de tomates - uma escolha
realmente vegetariana.

Zuppa Toscana*

Linguiça refogada com fatias de batata e bacon,
cobertos com um saboroso caldo cremoso.

Salada, Sopa e Breadsticks
Ilimitados

Nossa famosa salada acompanhada de molho
italiano, acompanhada de uma opção de sopa
à sua escolha e ainda os famosos breadsticks
Olive Garden, tudo isso na sua melhor versão
free refil*.

Imagens Ilustrativas.

*Produto individual intransferível. A compra desse produto não da direito a House Salad cortesia.

Risotto

Nosso tradicional molho de carne servido sobre
spaguetti com almôndegas suculentas.
Um verdadeiro clássico italiano.
Harmoniza com
Tinto dos Amigos - Tinta Roriz / Castelão / Tinta
miúda – Portugal 150ml - (COD:400)

LIGHTER ITALIAN FARE
Caprese Penne (Sem Glúten*)

Penne sem glúten com molho pesto, tomate cereja,
mozzarella de búfala e manjericão.
*Não recomendado para celíacos.

Shrimp Alfredo

Steak Gorgonzola-Alfredo

Escalopes de filé mignon grelhados, regados
com aceto balsâmico, servido sobre fettuccine
Alfredo, acrescido de espinafre, queijo
gorgonzola e tomate seco.
Harmoniza com
MAIRENA - MALBEC - Argentina
750ml - (cod:504)

Salmão grelhado à perfeição com toque
de delicado molho de alho servidos com
brócolis.

Tuscan Tenderloin

Medalhões grelhados com toque de alho, servidos
com purê de batatas e abobrinha gratinada.

Mushroom Risotto - Tradicional risoto de arroz arbóreo feito com vinho branco, manteiga e parmesão

com o toque especial de funghi seco e shitake.

Aspargus Risotto - Delicioso risoto de arroz arbóreo cozido no vinho branco, manteiga e parmesão
com aspargos perfeitamente grelhados e tomate seco.

Italian Sausage Risotto - O famoso risoto italiano de arroz arbóreo feito com vinho branco, manteiga,
parmesão e linguiça temperada ao melhor estilo Italiano e tomate cereja.
Imagens Ilustrativas.
Todos os pratos dão direito a Breadsticks e House Salad à vontade por pessoa

Parmesan Crusted Filet

HARMONIZA COM
CHILCAS - CHARDONNAY - Chile
750ml - (cod:213)

Herb Grilled Salmon

Spring Whole Penne

Penne Integral com brócolis, mix de pimentões
e tomate cereja, cobertos com nosso delicioso
molho butter wine.

Camarões perfeitamente refogados
e servidos sobre fettuccine e nosso cremoso
molho Alfredo.

Filé mignon coberto com queijo parmesão
gratinado, servido com purê de batatas preparado
também com queijo e aspargos regados com aceto
balsâmico.

Parmesan Crusted Tilapia

Filé de tilápia assado com queijo parmesão,
servido com aspargos sobre capellini
e tomate temperado com molho cremoso
de manteiga e alho.

Shrimp Scampi

Camarões refogados com aspargos e tomate
em um cremoso molho de alho, servido sobre
macarrão tipo capellini.

Imagens Ilustrativas.
Todos os pratos dão direito a Breadsticks e House Salada à vontade por pessoa.

