Condividiamo
il Nostro
Forno

do nosso forno,
para compartilhar

il nostro pane con burro e olio d'oliva

nosso pão divino acompanhado de manteigas
temperadas e azeite.

scaccia al pomodoro e caciocavallo

a scaccia é um misto de pão e pizza com uma massa
ultra fininha, típica na Sicília. Vem recheada com queijo,
manjericão e o nosso incrível molho de tomate.
É grande! Feita pra compartilhar.

pizza margherita

fininha, crocante e divina.

Ci Piace
Condividere

mais para compartilhar

pizza maridella

fininha, crocante, com sugo, búfala, mortadela italiana
com pistache e raspas de limão-siciliano.

tigelle, prosciutto e formaggio

bruschetta della cantina

oito fatias do nosso pão tostadas na chapa nos sabores:
tomates coloridos; polvo; caponata; queijo de cabra,
presunto de parma e pera assada.

clássico das ruas de Bolonha! Um pãozinho
de chapa servido quentinho junto com
presunto cru italiano fatiado na hora e
ricota com perfume de limão.

FRITTI di mare

do litoral de toda a Itália pra mesa da Cantina!
Lula, minipolvinho, peixe, camarão, levemente
empanados e crocantes.

A Cantina do Press é pura essência italiana com pegada
moderna. Uma mistura de ambientes bacanas pra receber
gente interessante e com olhar para o novo. Veio da inquietude, da genética, da crença que a cozinha italiana é a

burrata e pomodorini con pane

aquela bola de queijo cremosa por dentro,
originária da Puglia, servida com fatias
do nosso pão e tomatinhos coloridos suados.

vitello tonnato

antipasti lá do Piemonte, que une rosbife
de vitela com creme de atum numa
combinação perfeita.

Cotoletta di mozzarella

melhor do mundo, da minha Itália contemporânea, descolada e zero convencional. Um cardápio que fui construindo
aos poucos e que valoriza os clássicos nada óbvios. Tudo
isso sem toalhinha xadrez - mas com muito vinho, spritz,
negroni, martini e risada. Salute e buon appetito!

imagina uma fatia de mozzarella empanada
no farelo de pão cru e dourada na frigideira
com manteiga, servida derretendo por
dentro e coberta por tomatinho concassé?

fiori di zucca alla milanese
e ricotta fresca

a flor da abóbora à milanesa! Essa iguaria
italiana genial teremos sempre na safra,
que é de setembro a março.

asparagi, burro e uova

simples e delicioso: aspargos frescos grelhados,
ovo, manteiga e queijo grana padano.

polpette di baccalà con panna acida

duas almôndegas de bacalhau servidas com nata batida ácida.

Carla Tellini

calamari alla griglia con basilico

Insalate

saladas

esse veio da Sardenha! Lulinhas tipo os chipirones de Punta
e minipolvinhos, tostados na chapa, cobertos por azeite de manjericão.

insalata caprese

a polpa do tomate com mozzarella de búfala, manjericão, temperados com oliva e balsâmico e
saladinha de rúcula selvagem.

insalata di verdure arrosto con formaggio di capra

diversos legumes assados servidos com queijo de cabra cremoso.

insalata russa

se chama russa mas tem por toda a Itália! Quadradinhos de batata e cenoura, ervilha fresca e
a nossa maionese com azeite de oliva.

insalata di rucola selvaggia, olio d'oliva, limone e parmigiano

a simplicidade da rúcula selvagem com azeite de oliva, limão-siciliano e lascas de parmigiano.

finocchi gratinati alle mandorle

a raiz do funcho fatiada e assada com lâminas de amêndoa.

Pasta
e Lasagne

massas frescas
feitas aqui
na cantina

Carne
e Pesce

ravioli di coda con pomodorini e basilico

um ravióli recheado com rabada desfiada e coberto com
molho de tomate e manjericão.

tortellini al mignolo con crema di parmigiano

a tradição em carnes e peixes

tipo um tortei recheado com mortadela italiana e outras coisinhas,
servido sobre uma crema de queijo.

agnolotti del plin

vitello alla milanese

agnolotti é um agnollini maior, e plin quer dizer beliscão. Essa delícia
do Piemonte é recheada com três tipos de carne e segue uma receita ultra clássica.
Vem sobre um creme de manteiga, com raspas de casca de limão-siciliano.

vitela bem fininha, empanada no pão e dourada na
manteiga. Acompanha tomatinhos concassé.

filetto di manzo al nebbiolo

lasagne alla bolognese

a lasanha bolonhesa seguindo rigorosamente a receita DOC.

filé na chapa bem crocante por fora coberto com
um creme de vinho. Acompanha purê de manjericão.

lasagna verde

ossobuco

cacio e pepe

filetti di pesce in crosta di pinoli

uma lasanha vegetariana incrível com legumes assados e massa verde de espinafre.

aquele ossobuco de muito respeito acompanhado de risoto à milanesa.

cacio: queijo pecorino romano, pepe: pimenta-preta moída grossa.

filé de linguado assado com crosta de pinoli e um toque de vinho branco.
Acompanha verduras grelhadas.

spaghetti, bottarga, limone e pangrattato

bistecca alla fiorentina

lâminas de botarga, raspa de limão e, ao invés do queijo ralado, vai pangrattato,
que é tipo uma farofa de pão temperada. A combinação é demais de boa.

um corte típico da Toscana, é parecido com o T-bone, feito na
grelha e servido ao ponto. Acompanha uma farofa de pangrattato,
que é tipo uma farinha de pão muito deliciosa.

Pasta con ragù di gamberi

massa com ragu de camarão, super leve!

parmigiana di manzo

filé empanado no pão coberto com mozzarella de búfala, nosso sugo
polpudo e gratinado com parmigiano. Acompanha batatas crocantes.

bigoli al ragù d'anatra

o bigoli é um tipo de espaguete mais grosso e mais seco, bem típico do Vêneto.
Esse nosso, com um incrível ragu de pato, é receita lá de Bassano del Grappa.

buglione alla toscana

um prato da Toscana incrível. Filé de cordeiro preparado na panela
de ferro e servido sobre uma polenta mole de milho-branco.

tagliatelle alla bolognese

a nossa massa à bolonhesa segue a receita DOC de Bolonha.
Só pode chamar assim se for fiel a ela, sabiam?

filetto alla griglia

filé mignon grelhado e risoto de ervilhas e menta.

vero tagliatelle al sugo

tagliatelle al dente com nosso sugo polpudo e ultra italiano.

agnello e asparagi alla griglia

carré de cordeiro e aspargos grelhados, acompanha creme de aspargos.

falso tagliatelle al sugo
para quem não quer
o carbo da massa,
“importamos” do Brasil
o tagliatelle de palmito
pupunha, com nosso
sugo polpudo
e ultra italiano.

pollo alla parmigiana

peito de frango empanado no pão coberto com mozzarella
de búfala, nosso sugo polpudo e gratinado com parmigiano.
Acompanha batatas crocantes.

Risotti

risoto

risotto alla milanese

aquele risoto super amarelinho e clássico.

risotto con piselli freschi e menta

já esse vai creme de ervilhas frescas e menta, divino.

Dolci

ASSEMBLA
COMBINE

FILETTO ALLA GRIGLIA
PARMIGIANA DI MANZO
POLLO ALLA PARMIGIANA

+

risoto piselli, tagliatelle
al sugo, falso tagliatelle,
insalata russa, insalata di
rucola, insalata caprese
finocchi, spaghetti al burro

clássicos italianos feitos na nossa confeitaria

Semifreddo Mandorlato

aquele gelado italiano de textura suave com sabor de mandolate.

Torta Caprese

essa deliciosa torta se chama caprese pois foi criada em Capri . É a torta de chocolate
mais amada da Itália e não vai farinha de trigo na receita.

millefoglie di mele e panna montata

a versão italiana da mil folhas divina do Press, com fatias de maçã assada e creme
chantilly.

Panna cotta

a panna cotta foi criada no Piemonte. É como um flan feito de creme de leite fresco
com sabor e textura suaves e coberto com calda artesanal de frutas vermelhas.

Tiramisù

o tiramisù da nossa Chef Pâtissier já superou todas as expectativas de quem já
experimentou.

Cannoli

o cannolo ou os cannoli, no plural, é um clássico da Sicília. Uma casquinha crocante
em forma de tubo - cannolo no dialeto siciliano. Os nossos são recheados com creme
de doce de leite, ricota com pistache e creme.

