NOVIDADES NO ABBRACCIO

CARBONARA
HIT ABSOLUTO NO ABBRACCIO,
NOSSO MOLHO CARBONARA GANHOU
NOVAS VERSÕES DE SUCESSO.

CARBONARA BITES

Bolinho crocante por fora e macio
por dentro, feito com risoto de arroz
arbóreo com pancetta.
Acompanha molho Carbonara especial.
6 unid. R$ 29,90 | 10 unid. R$ 39,90

CASARECCE CARBONARA DI MARE

Massa artesanal com molho Carbonara
e um toque do exclusivo molho
Burro al Limone, com pancetta
e camarões perfeitamente
grelhados. R$ 71,00

ESCOLHA
O SEU PRATO NO

Menu de
Almoço
E COM +

3

R$

GARANTA UM DELICIOSO

MENU

,90
CAFÉ NESPRESSO

COMIDINHAS

BRUSCHETTA DE MIGNON E GORGONZOLA
Tiras de filé-mignon em molho cremoso de
queijos e cogumelos ao vinho branco,
finalizadas com queijo gorgonzola
Acompanha ciabattas crocantes R$ 52,90

BRUSCHETTA CAPRESE

Queijo mozzarella fresco, tomate em cubos
e molho pesto caseiro, servidas com
ciabattas crocantes R$ 41,50

ARANCINI

Bolinhos de risoto com linguiça tipo italiana e pimentões
Acompanha molho marinara da casa 6 unid. R$ 31,90

CARBONARA BITES

Bolinho crocante por fora e macio por dentro,
feito com risoto de arroz arbóreo com pancetta
Acompanha molho Carbonara especial
6 unid. R$ 29,90 | 10 unid. R$ 39,90

MINI-HAMBÚRGUER DE POLPETTONE

Minissanduíches de polpettone com molho marinara,
molho parmesão e baby rúcula(porção com 6 unidades) R$ 54,50

SALADAS
SALADA TOSCANA

Frango grelhado ou camarões, alface-romana, morangos frescos,
cebola roxa, nozes, tomate e um toque de queijo gorgonzola
Servida com exclusivo vinagrete de morangos
Frango R$ 46,50 | Camarões R$ 53,50

SALADA CAESAR

Alface-romana, frango grelhado, croutons de ciabatta
com ervas finas, queijo parmesão, ao molho Caesar
Frango R$ 39,50 | Camarões R$ 48,50
Peq. (sem proteína) R$ 26,00

SOPAS

SOPA SICILIANA DE FRANGO
Frango desfiado, caldo rico de
legumes frescos e massa
mezze tubetti
Peq. R$ 16,50 | Gde. R$ 23,50
VEGETARIANO

SOPA DE LENTILHA

Sopa de lentilha com toque
picante, com linguiça artesanal e
tomate em cubos
Peq. R$ 16,50 | Gde. R$ 23,50
SEM GLÚTEN*

Pode conter traços de glúten devido à manipulação dos alimentos.

*

SEM LACTOSE

ALMOÇO

S E GU N DA A S EX TA - FEI R A DA S 1 2 À S 1 5 H ( E XC E TO F E RI ADOS )
Acompanha salada ou sopa de entrada e acompanhamento (exceto Massas e Polpettone e polenta)

LASAGNA BOLOGNESE

Lasagna ao estilo Abbraccio, feita com massa artesanal recheada com
ragú de carne, mistura de queijos especiais e molho pomodoro R$ 54,90

LASAGNA BIANCA

Lasagna de massa artesanal na melhor versão vegetarina, recheada com creme
de espinafre, brócolis e mix de queijos (grana padano, ricota e mozzarella) R$ 54,90

CARBONARA DI ROMA

Um clássico italiano! Spaghetti servido com pancetta italiana, molho cremoso
com parmeão e temperos exclusivos e gema de ovo (opcional) R$ 54,90

TILÁPIA ALLA GRIGLIA

Filé de tilápia levemente empanado com farinha temperada com especiarias e
grelhado na chama aberta, servido com vinagrete de tomate cereja e manjericão
ou molho cetrioline (tomate, pepino, endro e burro ao limone) R$ 59,90

POLLO BRIANNI

Peito de frango temperado com ervas e grelhado na chama aberta,
com queijo de cabra, tomate seco, manjericão e finalizado com
nosso exclusivo molho de manteiga de limão siciliano R$ 59,90

POLPETTONE E POLENTA

Recheado de mozzarella, coberto com molho pomodoro, acompanhado
de polenta cremosa. (blend de carnes bovina e suína) R$ 59,90

FILETTO DI MAIALE COM PROSCIUTTO

Medalhões de filé-mignon suíno grelhados, envoltos em prosciutto e
finalizados com molho mostarda R$ 59,90

SCALLOPINE MARSALA

Escalope de filé-mignon grelhado, coberto com prosciutto,
cogumelos e nosso molho à base de vinho Marsala R$ 64,90

3

C A F É N E S P R E S S O R$

,90 OPTANDO PELO MENU DE ALMOÇO

RISOTOS

RISOTO DE CAMARÃO

Camarões, tomate seco, manjericão e nosso
molho “Burro al Limone” R$ 66,90

RISOTO DE CAMARÃO E PANCETTA

Risoto pomodoro com pancetta, servido com camarões grelhados
à base de azeite de oliva, balsâmico e ervas finas. R$ 67,90
VEGETARIANO

SEM GLÚTEN*

Pode conter traços de glúten devido à manipulação dos alimentos.

*

SEM LACTOSE

PASTAS

Peça de entrada uma salada (da Casa ou Caesar) R$13,50.

CASARECCE TERRA E MARE

LINGUINE ALLA MATRICIANA

Massa com camarões grelhados e
tagliata de filé-mignon com molho
cremoso à base de camarões,
manjericão e rúcula R$ 72,00

Massa ao molho pomodoro e sugo
rosa, com pancetta salteada,
pimenta do reino e manjericão R$ 39,90

CASARECCE CARBONARA
DI MARE
Massa artesanal com molho
Carbonara e um toque do
exclusivo molho Burro al Limone,
com pancetta e camarões
perfeitamente grelhados R$ 71,00

LASAGNA BOLOGNESE

Lasagna ao estilo Abbraccio, feita
com massa artesanal, recheada com
ragú de carne, mistura de queijos
especiais e molho pomodoro R$ 59,90

LASAGNA BIANCA
Lasagna de massa artesanal na
melhor versão vegetarina, recheada
com creme de espinafre, brócolis e
mix de queijos (grana padano,
ricota e mozzarella) R$ 59,90

CARBONARA DI ROMA
Um clássico italiano! Spaghetti
servido com pancetta italiana,
molho cremoso com parmeão e
temperos exclusivos e
gema de ovo (opcional) R$ 56,90

LINGUINE QUATTRO
FORMAGGI
Molho à base de parmesão,
queijo de cabra, blue cheese
e mozzarella R$ 49,90

VEGETARIANO

GNOCCHI BOLOGNESE
Clássico de batata, molho bolognese
e finalizado com ricota fresca R$ 49,90

FETTUCCINE ABBRACCIO
Com molho Alfredo,
tiras de frango ou camarões
grelhados, cogumelos,
ervilhas e parmesão
Frango R$ 56,90 | Camarões R$ 69,90

PAPPARDELLE AL BRASATO
Pappardelle envolto em molho
alfredo e queijo parmesão,
finalizado com brasato assado
lentamente e desfiado, decorado
com salsinha R$ 69,90

PAPPARDELLE DI POLLO
Massa ao molho Alfredo,
acompanha pancetta salteada,
pedaços de frango grelhado e pasta
de pimentões tostados R$ 39,90

SPAGHETTI MIGNON
Spaghetti com tiras de filé mignon
com molho Alfredo e mix de queijos
parmesão e blue cheese R$ 56,90

PENNE CAMPAGNOLO
CON POLLO E RICOTTA
Penne com a combinação dos
molhos Campagnolo, à base de
pomodoro e linguiça artesanal
tipo italiana, e Sugo Rosa,
servido com ricota e tiras de
frango grelhado R$ 49,90

SEM GLÚTEN*

Pode conter traços de glúten devido à manipulação dos alimentos.

*

SEM LACTOSE

GRILL

Os grelhados marcados possuem um acompanhamento à sua escolha.
Peça de entrada uma salada (da Casa ou Caesar) R$13,50.

CARNE

BRASATO COM RISOTO

Corte de costela lentamente assado ao molho
de vinho tinto, servido com risoto R$ 79,90

POLPETTONE E POLENTA**

Recheado de mozzarella, coberto
com molho pomodoro, acompanhado
de polenta cremosa. (blend de carnes
bovina e suína) R$ 67,90

FRANGO

POLLO BRIANNI

Peito de frango temperado com ervas e
grelhado na chama aberta, com queijo de
cabra, tomate seco, manjericão e finalizado com nosso exclusivo molho de manteiga de limão siciliano R$ 58,50

MILANESE**

Corte de filé-mignon empanado com um
toque de parmesão e ervas, servido com
rúcula e limão-siciliano grelhado R$ 69,90

FRUTOS DO MAR

FILETTO MARSALA

TILÁPIA ALLA GRIGLIA

Filé-mignon grelhado com prosciutto
e cogumelos, ao nosso molho à base
de vinho Marsala R$ 78,90

FILETTO SURF‘N'TURF

Filé-mignon com camarões grelhados,
servidos com risoto e finalizados com
molho cremoso de limão-siciliano,
queijo e um toque de alho R$ 74,90

FILETTO PARMIGIANO**

Filé de tilápia levemente empanado com
farinha temperada com especiarias e grelhado
na chama aberta, servido com vinagrete de
tomate cereja e manjericão ou molho cetrioline
(tomate, pepino, endro e burro ao limone) R$ 58,90

SALMONE ALLA GRIGLIA

Filé de salmão grelhado com vinagrete
de tomate-cereja e manjericão R$ 65,90

SPIEDINO DI MARE

Filé-mignon empanado, gratinado
com queijos mozzarella, parmesão e
de cabra, ao molho marinara R$ 68,90

Camarões e vieiras levemente
empanados e grelhados com um
toque de molho “Burro al Limone”
R$
86,90 | Somente camarões R$ 79,90

** Pratos fritos

PARA COMPARTILHAR

Os grelhados marcados possuem dois acompanhamentos à sua escolha.
Porção para duas pessoas. Peça de entrada uma salada (da Casa ou Caesar) R$13,50.

FILETTO PARMIGIANO

GNOCCHI COM BRASATO

POLLO DI FAMIGLIA

SPAGHETTI POMODORO CON POLPETTI

02 Filés-mignon (150g cada) empanados e
gratinados com queijos mozzarella, parmesão
e de cabra, ao molho marinara R$ 104,90
São três peitos de frango (390g) em
diferentes receitas Abbraccio: brianni
(coberto com queijo de cabra, tomate seco
ao molho de manteiga com limão e
manjericão), fontina (recheado de queijo
fontina, prosciutto e cogumelos, ao molho de
manteiga com limão e manjericão) e
marsala (molho à base de vinho marsala,
prosciutto e cogumelos) R$ 86,00
VEGETARIANO

Gnocchi de batata (360g) ao molho
alfredo com costela premium (180g)
desossada e molho marsala R$ 95,00
Deliciosas polpetti de carne servidas
com spaghetti (540g) ao nosso molho
pomodoro R$ 84,90

PAPPARDELLE ALFREDO CON POLLO

Massa pappardelle (540g) servida
com o nosso molho alfredo enriquecido
com um toque de limão siciliano e tiras
de frango grelhado R$ 89,00

SEM GLÚTEN*

Pode conter traços de glúten devido à manipulação dos alimentos.

*

SEM LACTOSE

ACOMPANHAMENTOS
Purê de batatas com manteiga de alho R$ 19,00
Penne pomodoro R$ 19,00
Brócolis com toque de alho R$ 19,00
Fettuccine Alfredo R$ 19,00
Especial do dia R$ 19,00

PIZZAS

Massa artesanal. Tamanho individual (6 fatias).

CARBONARA

Exclusiva combinação de queijos especiais,
ovos e pancetta R$ 48,90

QUATTRO FORMAGGI

Queijos parmesão, mozzarella, fontina e queijo de cabra
com azeite de oliva e tomates secos R$ 50,90

PESTO E PROSCIUTTO

Prosciutto assado, rúcula e tomate seco, coberta com mozzarella,
molho pesto e redução de balsâmico R$ 50,90

LINGUIÇA ITALIANA E PEPPERONI

Linguiça tipo italiana, pepperoni, ricota cremosa, mozzarella,
rúcula e molho pomodoro R$ 47,90

MARGUERITA

Molho pomodoro, mozzarella fresca, fatias de tomate,
manjericão e azeite de oliva R$ 45,90

KIDS

M EN U ES P ECI A L PA R A C RI AN ÇA S ATÉ 1 2 AN OS
Acompanhamento para Scaloppine ou Iscas de Frango: penne Alfredo ou pomodoro.
Iced Tea ou Refrigerante incluso no pedido do prato

POLLO ALLA GRIGLIA

Peito de frango grelhado R$ 28,50

SCALOPPINE
Dois escalopes de filé-mignon
grelhados R$ 37,50

SPAGHETTI

Spaghetti à bolonhesa R$ 24,50
VEGETARIANO

SEM GLÚTEN*

Pode conter traços de glúten devido à manipulação dos alimentos.

*

SEM LACTOSE

SOBREMESAS
BOLO GIRELLA DE CHOCOLATE

Bolo de chocolate recheado com creme de chocolate,
servido com morango, sorvete de baunilha e
trufa caseira de chocolate meio amargo R$ 32,90

CROSTATA DE BANANA COM
CREME DE AVELÃS

TIRAMISÙ

Massa folhada recheada com banana,
creme de avelãs e calda de chocolate.
Preparada no forno e servida com
sorvete de baunilha R$ 29,90

CROSTATA DE MAÇÃ

Massa folhada assada recheada com
uma perfeita combinação de maçã e
avelã. Coberta com nosso sorvete de
baunilha e calda de caramelo R$ 29,90

Camadas de biscoitos tipo italiano
embebidos em café e licor de amaretto,
creme de mascarpone com rum e licor de
café, cobertos com raspas de chocolate
meio amargo R$ 32,90

CANNOLI

Tradicional massa italiana crocante,
recheada com creme de mascarpone
e ricota e gotas de chocolate,
polvilhada com açúcar de confeiteiro
e pistache R$ 24,90

BEBIDAS
ÁGUA • ICED TEA • SUCO • REFRI
Acqua Panna (505 ml) ............................................................................................. R$ 19,50
San Pellegrino (505 ml)............................................................................................ R$ 19,50
Água mineral com ou sem gás ............................................................................... R$ 7,90
Iced Tea: Natural, Blood Orange ou Limão**....................................................... R$ 11,90
Sucos: laranja, limão e maracujá .......................................................................... R$ 12,90
Água Tônica ou Citrus ............................................................................................... R$ 10,00
Refrigerantes**........................................................................................................... R$ 12,90
* O refil é individual e o preenchimento é uma cortesia do Abbraccio. Para consumo exclusivamente no restaurante.

CERVEJA
Stella Artois ................................................................................................................ R$ 12,90
Budweiser..................................................................................................................... R$ 15,00
Brahma zero ................................................................................................................ R$ 10,90
CHOPP
Chopp Brahma (400 ml) .......................................................................................... R$ 10,90
Chopp Stella Artois (250 ml) .................................................................................. R$ 10,90
CAFÉ
Nespresso (Leggero, Ristretto e Descafeinado) ................................................. R$ 6,90
VEGETARIANO

SEM GLÚTEN*

SEM LACTOSE

Pode conter traços de glúten devido à manipulação dos alimentos.

*

*Este estabelecimento disponibiliza água da casa, composição normal, de fontes naturais, passada por dispositivo filtrante.

DRINKS

R$

34,90

TRENTINO JULEP

MOJITO FRUTTI DI BOSCO

ABBRACCIO GIN & TONIC

MARGARITA ROSSA

LIMONE MIO

LIMONCELLO MARTINI

Vodca, mix de limões, essência
de limão yuzu e mel

Vodca cítrica, limoncello,
hortelã e limão

AMARETTO SOUR

APEROL SPRITZ

Vodca, amaretto, limões, clara e
Angostura

Aperol, prosecco
e laranja

NEGRONI

MARTINI SPRITZ

Bourbon whiskey, xarope de
maple, limões e hortelã
Gin, limoncello, tônica,
limão-siciliano e manjericão

Gin, Campari e vermute tinto

MOJITO CLÁSSICO

Rum prata, hortelã, limão e
soda limonada

Rum prata, hortelã, amora,
limão e soda limonada

Tequila prata, Aperol, licor de
casca de laranja, limão e laranja

Vermute branco, prosecco,
pepino, hortelã e limão

AMARO SPRITZ

Amaro, prosecco e limão

CAIPIRINHAS
CLÁSSICAS

FRUTAS VERMELHAS COM ESTRAGÃO

LIMÃO, MARACUJÁ, UVA, MORANGO,
FRUTAS VERMELHAS, ABACAXI
Vodca nacional R$ 29,50
Vodca importada R$ 34,50
Cachaça R$ 28,50
Cachaça premium R$ 31,50
Saquê R$ 29,90
Tequila R$ 31,50

MORANGO COM MARACUJÁ
TANGERINA COM MANJERICÃO
UVA COM MANJERICÃO
MORANGO COM TOMATE-CEREJA
R$

34,90

SANGRIAS
SANGRIA CÍTRICA
Preparada com espumante, acompanhada
de fatias de laranja, uvas, limão e abacaxi
SANGRIA DE FRUTAS VERMELHAS
Preparada com vinho tinto, acompanhada
de fatias de laranja, morango e amora

jarra
1 litro

taça
175 ml
R$

28,90

R$

72,90

Se beber, não dirija.

VINHOS
TINTOS DA ITÁLIA

175 ml

225 ml

ABBRACCIO PRIMITIVO IGP Puglia, Itália
Vinho equilibrado com taninos suaves,
coloração vermelha rubi, corpo médio e com
notas de ameixa em calda, baunilha e cravo.

R$

24,90

R$

29,50

SAN FLORIANO SANGIOVESE IGT, Itália
Seco e leve, com aromas de licor de cereja,
ameixas maduras e ervas secas

R$

35,50

R$

41,00

750 ml
R$

CALDORA SANGIOVESE IGT, Itália
Seco e encorpado, com aromas de baunilha,
geleia de morango e cacau
BARBERA LA QUERCIA CANTINA BENNATI
DOC, Itália
Seco e leve, com notas de morango fresco,
groselha e violeta

SEICENTO METAFORA MONTEPULCIANO, Itália
Seco e leve, com aromas de cereja negra
e morango maduro

R$

124,00

R$

150,00

R$

BARONE MONTALTO SYRAH TERRE SICILIANE
IGT, Itália
Seco e encorpado, com aromas de geleia
de amora, pimenta-preta e ameixa em calda

R$

R$

27,00

R$

32,50

87,90

96,00

172,00

R$

96,00

CASTELVECCHIO ROSSO DOC - NEBBIOLO,
DOLCETTO, BARBERA, Itália
Seco e delicado, com notas de tabaco, caixa de
charuto, cereja seca e especiarias

R$

150,00

SANTA CRISTINA ROSSO ANTINORI - SANGIOVESE,
CABERNET SAUVIGNON, MERLOT E SYRAH, Itália
Seco e encorpado, com notas de chocolate,
geleia de amora e cereja em calda

R$

210,00

IL PUMO PRIMITIVO SALENTO IGP SAN MARZANO, ITÁLIA
Leve sensação de doçura, com aromas de ameixa
seca com chocolate

R$

139,00

TINTOS DO MUNDO
SEIVAL BY MIOLO TEMPRANILLO, Brasil
Seco e leve, com aromas de manjericão fresco
e amora madura

175 ml
R$

24,00

225 ml
R$

750 ml

28,00

R$

85,00

Se beber, não dirija.

VINHOS
TINTOS DO MUNDO

175 ml

225 ml

750 ml

CALLIA MALBEC, Argentina
Leve sensação de doçura com corpo médio, notas
de baunilha, tostado, ameixa madura e violeta

R$

81,50

R$

102,50

R$

107,00

ONE BOTTLE OF RED CABERNET SAUVIGNON, Chile
Seco e encorpado, com aromas de cereja madura
e chocolate

R$

107,00

LES BOURGARELS PINOT NOIR PAYS D'OC AOC,
França
Seco e de médio corpo, com aromas de morango
maduro, cereja seca e flores secas

R$

161,00

R$

107,00

R$

113,00

MONTES TOSCANINI RESERVA FAMILIAR TANNAT,
Uruguai
Seco e encorpado, com notas de caramelo,
chocolate amargo e café expresso
PAISAJES DE LOS ANDES CARMÉNÈRE, Chile
Seco e leve, com notas de framboesa fresca,
pimentão vermelho assado e pimenta-do-reino

PORTILLO PINOT NOIR BODEGAS SALENTEIN,
Argentina
Seco e leve, com notas de geleia de morango,
violetas e calda de mirtilo

R$

R$

27,00

27,00

R$

R$

35,50

35,50

REAL COMPAÑÍA DE VINOS TEMPRANILLO,
Espanha
Seco e leve, com aromas de cereja e morangos
frescos com notas de violeta

ROSÉ

175 ml

225 ml

750 ml

BERNE ESPRIT DE MÉDITERRANÉE IGP, França
Seco, leve e refrescante, com aromas cítricos
de tangerina e drops de pêssego
PAISAJES DE LOS ANDES ROSÉ, Chile
Leve sensação de doçura, médio corpo com notas
de cereja em calda e raspas de laranja

R$

27,00

R$

36,50

R$

161,00

R$

107,00

Se beber, não dirija.

VINHOS
BRANCOS

175 ml

225 ml

SALTON INTENSO CHARDONNAY, Brasil
Seco e de médio corpo, com notas de maçã verde
e manteiga queimada

750 ml
R$

85,00

SEIVAL BY MIOLO SAUVIGNON BLANC, Brasil
Seco e leve, com aromas de maracujá maduro,
pêssego seco e camomila

R$

23,80

R$

28,00

R$

85,50

CALLIA PINOT GRIGIO, Argentina
Leve sensação de doçura, com notas de pera
em calda, maçã cozida e tomilho

R$

22,00

R$

27,00

R$

81,50

LUPI REALI TREBBIANO D'ABRUZZO
PASSIONE NATURA, Itália
Seco e de médio corpo, com notas de abacaxi,
tomilho, alecrim e raspas de limão-siciliano

R$

139,00

LES BOURGARELS CHARDONNAY
PAYS D'OC AOC, França
Seco e encorpado, com aromas de abacaxi
em compota e manteiga de sálvia

R$

150,00

ESPUMANTES

175 ml

225 ml

DOMENICO GIORNATA 140 SALTON NV, Brasil
Seco, intenso e aromático. Notas de melão maduro
e abacaxi em calda

SALTON BRUT NV, Brasil

R$

R$

Seco e leve, com notas de raspas de limão
e suco de lima

24,00

R$

Seco e leve, com aromas de pera, maçã verde e alecrim

NORTON COSECHA TARDIA BRANCO CHARDONNAY,
Argentina
Doce, médio corpo, delicado, com aromas
de abacaxi em calda, mel e flor de laranjeira

175 ml
R$

28,00

139,00

R$

TERRA SERENA PROSECCO TREVISO DOC NV, Itália

SOBREMESA

750 ml

225 ml

85,00

190,00

750 ml
R$

97,00

Verifique as formas de pagamento disponíveis na entrada do restaurante, ou pergunte a um de nossos atendentes. • Bebidas alcoólicas somente para maiores de 18 anos • CONSUMIDOR: o acesso
às dependências onde são preparados e armazenados os alimentos é garantido pela Lei no 8.431, de 17 de julho de 1995 • Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio • Disque PROCON: 151 www.procon.df.gov.br Anvisa: 0800-642-9782 • Disque Saúde: 136. Para Campinas: www.procon.campinas.sp.gov.br • Art. 5º - No caso de divergência de preço para o mesmo produto entre sistemas
de informação de preços utilizados pelo estabelecimento, o consumidor pagará o menor dentre eles - Lei Federal nº 10.962/04 • A emissão do cupom fiscal com CPF deve ser solicitada pelo cliente,
se desejado, ao funcionário do balcão antes da transferência da área de atendimento do bar para as mesas do salão. Para Rio de Janeiro: Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal
do Rio de Janeiro: 0800-285-2121. Fiscalização Sanitária do Município do Rio de Janeiro: 1746. Se beber, não dirija. Este estabelecimento não exige o pagamento de taxa de serviço.

