
Seja bem-vindo!

A mais antiga pizzaria de Arraial d’Ajuda

202120212021

Nossos fornecedores 

FEIRA AGROECOLÓGICA DE ARRAIAL D’AJUDA
FEIRINHA MUNICIPAL DE ARRAIAL D’AJUDA
TARIFA DE PORTO SEGURO
LATICINIO ARTESANAL - VALE VERDE
CASA DAS POLPAS - PORTO SEGURO
FIOR DI LATTE GELATERIA ARTIGIANALE - ARRAIAL D’AJUDA
PALMEIRA MOZZARELLA ORGANICA DE BUFALA - ITORORÓ

DIVELLA
LA MOLISANA
PROSCIUTTI FIORUCCI
BALDUCCI
ILLY CAFFÈ  
RANIERI 

SADIA FOOD SERVICE 
SANTA CHIARA CONSERVAS
NESTLÉ
PAMPLONA
QUATÁ ALIMENTOS 
LATICÍNIOS DAVACA 

IMPORTADOS DA ITÁLIAA KM ZERO FOOD SERVICE BRASIL

Não aceitamos cheques
Preços em Reais

.

As fotos do cardápio são apenas decorativas

Cobramos 10% de taxa de serviço



entrada
s!

Ciccio  
    [aquela casquinha de pizza crocante, com parmesão, azeite de oliva e alecrim] 
...

Bruschetta  
    [o nosso pão italiano de forno a lenha, fatiado, grelhado e temperado com alho, azeite, tomatinhos e manjericão] 

...

Caprese  
    [a tradicional mozzarella de búfala fresca fatiada com tomates, orégano e manjericão / acompanha um pão de pizza] 

...

Burrata  
    [delicia cremosa de búfala sob folhas de rúcula, com tomate seco e creme de balsámico / acompanha um pão de pizza]
...

Mediterrânea  
    [a mozzarella de búfala fresca com rúcula, tomatinhos, azeitonas pretas e manjericão / acompanha um pão de pizza]
...

Fagottini  
    [a mozzarella de búfala enrolada em prosciutto di Parma italiano e gratinada ao forno / acompanha um pão de pizza]
...

Calzone  
    [uma pizza pequena fechada tipo um pastel, recheado com molho de tomate, mozzarella, presunto e orégano]
...

Pastellone  
    [nosso famoso Pastelão, é uma pizza pequena dobrada ao meio, com mozzarella, provolone, tomate e rúcula] 
...

Piadina  
    [uma pizza pequena dobrada ao meio, com alecrim, mozzarella e prosciutto di Parma italiano]

                                                                               Zucchine e gámberi

                                                  

                       

A famosa receita dos anos 80: 
bacon de paleta flambado na vodka, 

com molho de tomate italiano 
e creme de leite

Camarão rosa na manteiga
 flambado no rum Bacardi, 

com molho de tomate, 
rúcula e leite de coco 

Gravatinhas com salmão fresco, 
creme de leite leve, cebolinha, 

limão siciliano 
e caviar de capelin

Prato tradicional: 
penne com tiras de abobrinha, 

tomatinhos, camarão rosa 
e cheiro de hortelã

a pasta
!

Usamos exclusivamente massa italiana de grano duro. Para intolerantes servimos massa sem glutem

Penne alla vodka

Linguine tropical Farfalle al salmone

Clássica receita napoletana: 
molho de tomate italiano 

com azeitonas, alici, alcaparras, 
e pimenta dedo de moça

Típico prato da Toscana: 
com shiitaki e 

cogumelos frescos 
em creme branco de champignon

Spaghetti em molho de tomate italiano, 
folhas de manjericão orgânico 

e um fio de azeite e.v.o.

Spaghetti integrali de trigo italiano, 
lascas de alho, tomatinhos e 

pimenta de cheiro

Individual

Individual

Individual

Spaghetti alla rústica Pomodoro e basílico

Tagliatelle ai funghi Spaghetti alla puttanesca

Mangia che ti fa bene! 



[com mozzarella, banana nanica, mel de abelha e canela em pó]
[com chocolate meio amargo, sorvete de creme artesanal e cerejas em calda]
[com chocolate meio amargo, banana nanica e canela em pó]
[com mozzarella, queijo minas e geléia de goiaba]

Arraial
Chocolate com sorvete
Chocolate com Banana

Romeo & Julieta

AS DOCES

[a clássica pizza tricolor, com molho de pomodoro, mozzarella e basílico]
[a clássica pizza SEM QUEIJO, com alho, orégano e azeite extra virgem de oliva]
[com filé de alici da Argentina em óleo e alcaparras]
[com presunto cozido sem gordura e azeitonas pretas]
[com presunto cozido sem gordura, shiitaki e cogumelos champignon frescos]
[com mozzarella artesanal, queijo fresco, gorgonzola, parmesão e orégano]
[com lascas de filé de atum em puro azeite de oliva, alcaparras e cebola roxa crocante]
[com mozzarella de búfala orgânica, tomatinhos orgânicos, azeite e manjericão]
[com mozzarella artesanal italiana, tomatinhos, azeitonas, orégano e azeite e.v.o. italiano]
[com provolone defumado, bacon especial de paleta e creme de leite]
[com tomatinhos, rúcula e ricota fresca ralada]
[com mozzarella de búfala orgânica, prosciutto crudo DOP italiano e rúcula]
[com linguiça defumada especial, gorgonzola, creme de leite e molho de pimenta calabresa]
[com mozzarella de búfala orgânica, shiitaki e cogumelos champignon frescos]
[com mozzarella de búfala orgânica, tomatinhos orgânicos, alho, azeite e pimenta de cheiro]

Margherita
Marinara
Romana

Prosciutto Cotto
Prosciutto e Funghi

Quattro Formaggi
Pugliese

D.O.C.   
Bari

Fumé   
Crudaiola   

Parma
Piccante

Funghi
Rústica   

AS CLÁSSICAS DA ITÁLIA

a pizza
!

12 fatias / até 4 sabores

Obs: não servimos este tamanho 
em períodos de lotação,

alta temporada e feriados.

4 fatias / 1 sabor

6 fatias / 1 sabor

Baby Média Grande Pitanga

8 fatias / até 2 sabores

[com peito de frango desfiado, requeijão cremoso, orégano e azeitonas]
[com palmito de pupunha em cubos, requeijão cremoso e orégano]
[com tomate fresco em rodelas e orégano]
[com presunto cozido sem gordura, ovo cozido, azeitonas, orégano e cebola branca]
[com linguiça defumada especial e cebola branca]
[com mozzarella, queijo minas, requeijão cremoso, parmesão e orégano]
[com mozzarella de búfala orgânica, tomate seco e rúcula]
[com presunto cozido sem gordura, abacaxi da Bahia e azeitonas pretas]
   

Frango
Palmito  

Mussarela
Portuguesa

Calabresa  
4 Queijos

Tomate Seco
Tropical

   

    
AQUELAS DE ESTILO BRASILEIRO

[com carne de sol desfiada, tomatinhos, azeitonas, cebola branca, azeite e pimenta-do-reino]
[com abobrinha fresca, azeitonas, pimenta-do-reino, parmesão e hortelã]
[com filé de alici da Argentina, alcaparras, azeitonas, tomatinhos e parmesão]
[com provolone defumado, bacon especial de paleta, ovo cozido e pimenta-do-reino]
[ lascas de bacalhau, creme de leite, cebola, ovo cozido, azeitonas pretas e azeite e.v.o. italiano]com 
[com abobrinha fresca ralada, filé de atum em azeite de oliva e raspas de limão siciliano]

Nordestina
Zucchine   

Sanjuanella
Carbonara

Baccalá
Marina

AS BRANCAS, SEM MOLHO

Para alérgicos servimos 
queijo mozzarella 

sem lactose
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ITÁLIA

BRASIL

PORTUGAL

CHILE

Abrigo Giovanni
Montecampo

Casa Valduga
Casa Valduga

Casal Garcia

Emiliana

OS BRANCOS
Langhe Favorita DOC
Pinot Grigio delle Venezie DOC

Naturelle Suave
Sauvignon Blanc

Vinho verde

Chardonnay

ITÁLIA

BRASIL

Ca’ di Valle

Aurora
Aurora
Casa Valduga
Casa Valduga
Casa Valduga
Chandon

Lambrusco Emilia IGT

Prosecco 187ml
Moscatel Suave 187ml
Naturelle Moscatel 
Arte Brut
Arte Brut Rosé
Réserve Brut 

OS ESPUMANTES

ITÁLIA

BRASIL

PORTUGAL

CHILE

ARGENTINA

Principe Corsini
Varvaglione 12 e Mezzo

Casa Valduga
Casa Valduga
Casa Valduga

Caves Velhas
Caves Velhas

Yali by Viña Ventisquero
Emiliana
Emiliana
Emiliana Adobe

Argento

Chianti DOCG - Camporsino
Primitivo del Salento IGP

Naturelle Suave
Raizes Cabernet Sauvignon 375ml 
Raizes Cabernet Sauvignon 

Romeira Alentejano
Catedral Reserva Dão DOC

Wetland Reserva Carménère
Carménère
Merlot
Cabernet Sauvignon Orgânico

Bonarda Argentina

OS TINTOS

nossa a
dega!

VINHOS AVULSOS
Arbo Cabernet Sauvignon   Seco
Marcus James Merlot          Meio Seco
Marcus James Chardonnay Meio Seco

Taça Jarra



Água mineral com ou sem gás
Suco de polpa de fruta

Refrigerante
Suco de uva integral (em taça)

Energético 

BEBIDAS  SEM  ÁLCOOL

Long neck
Artesanal  

 

CERVEJAS

 Fernet Branca
Sambuca Molinari

Drambuie
Vodka Absolut

Tequila Jose Cuervo
Gin Bombay Sapphire

Gin Tanqueray
Outros licores

DOSES DE LICORES E DESTILADOS

JW Red Label
Jameson

Jack Daniel’s
Chivas Regal

Ballantines 12
JW Black Label

JW Double Black

DOSES DE WHISKY
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Caipirinha
Caipivodka

Caipivodka Absolut
Caipisakê
Caipifruta

Caipifruta Absolut
Caipiríssima

Cubalibre
A famosa CAIPITA NGA

CAIPITA NGAbsolut
Gin Tonic
Margarita

Mojito
Aperol Spritz

Outros drinks

LONG DRINKS E COCKTAILS

GELATO / CAFÉ
Copa de Sorvete de Creme Artesanal 
Creme de Papaia com licor de Cassis

Sopa Quente de Frutas Vermelhas com Sorvete
Abacaxi Grelhado com Sorvete

Café Expresso
Affogato de Café

Recuse o Canudo!
Embora servimos canudos biodegradáveis, 

sempre que possível recuse o canudo. 
A natureza agradece! 

 Aperol
Cynar

Cointreau
Campari
Baileys  

Rum Bacardi
Vodka Smirnoff

Martini ou Cinzano
Grappa 

Brandy Napoleon 
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