Clássico, autêntico e surpreendente...
Os nossos menus são minuciosamente elaborados para
que você viva uma experiência única, harmonizando o
sabor de cada item com a repleta carta de vinhos
da Grand Cru...
O premiado Chef Flávio Miyamura é a estrela do
BACOBUQUÊ. Com inúmeros prêmios em seu currículo
internacional e menções no Guia Michelin, Prazeres da
Mesa, Super Chef Celebridades da Rede Globo e Veja São
Paulo, o Chef Flávio Miyamura vai surpreender os
comensais do BACOBUQUÊ com a sua gastronomia de
bistrô em sua verdadeira essência: saborosa, bem-feita,
com os melhores ingredientes e produtos frescos e
selecionados para você comer e beber muito bem,
relaxar e desfrutar...
Aconchegante e intimista, os detalhes clássicos do
restaurante proporcionam um ambiente acolhedor,
propiciando encontros memoráveis para reuniões em
família, negócios ou para um simples
encontro entre amigos.
O Bacobuquê faz parte do Grupo Bacobuquê que inclui os
restaurantes EXTÁSIA na Vila Nova Conceição e Terra
Madre Osteria no Itaim Bibi.

ALMOÇO:
Terça - Sexta: 12 - 15
Sábado, Domingo & Feriado: 12 - 16
Segunda: Fechado

JANTAR:
Terça - Quinta: 19 - 23
Sexta - Sábado: 19 - 00
Domingo & Segunda: Fechado

COUVERT...
(por pessoa)
Pães, manteiga e patê artesanais, mozzarella de búfala
e tapenade de azeitonas

18

MENU EXECUTIVO...
(de terça à sexta, exceto feriados,
o menu executivo é servido no almoço até às 15:00)
A escolha certa, o almoço rápido e delicioso...
Consulte-nos.
Entrada + Prato Principal + Sobremesa

59

ENTRADAS...
Brandade de bacalhau gratinada com leve toque de mel
36
“Burrata” com pesto de manjericão, saladinha de rúcula,
cesta de pães
49
Ceviche de peixe branco com cebola roxa,
pimenta dedo de moça, manga
48
Escargot com manteiga de ervas, farofa crocante
75
Lulas à Provençal com torradinhas
49
"Moules et frites"
Um clássico: Mexilhões frescos com molho de vinho branco,
mostarda, batatas fritas
49
Ostras frescas (06 unidades) *
* Consulte a nossa disponibilidade
29
Salada de folhas, mini rabanetes, tomates cherry,
vinagrete de mostarda
29
Salada de rúcula, radiccio,
endívia com queijo Brie empanado, dressing de mel
49
Sopa de lentilhas com embutidos
39
Steak tartare com torradas, batatas fritas
36
Tábua de embutidos (Copa lombo, Chorizo,
Presunto cru e geléia de figo) com torradas
48

DA TERRA...
Espaguete de abobrinha com pesto de manjericão, "Burrata"
44
Raviólis de queijo Brie com pêra, fonduta de queijo Parmesão
48
Risoto de cogumelos com amêndoas
64

DO MAR...
Arroz negro com frutos do mar
84
Camarão-rosa grelhado na mini moranga
com risoto de abóbora
98
Lombo de bacalhau com batata bolinha ao murro,
linguiça calabresa, páprica defumada, aspargos
95
Peixe do dia* com farofa de bananas, "Beurre Blanc"
* Consulte-nos
79
Tagliatelle com frutos do mar
84

DA FAZENDA...
Carré de cordeiro com purê de mandioquinha,
demi glace de pimenta verde
93
Confit de pato com redução de vinho do Porto,
ragu de cogumelos, farofa crocante
95
Entrecôte bovino grelhado com batatas fritas,
molho de mostarda, ervas
69
Fettuccine com ragu de costela, agrião
54
Filé mignon empanado com risoto de limão siciliano,
saladinha de rúcula
59
Medalhão de filé mignon, palmito pupunha assado,
farofa de cebolas carameladas
89
Paleta de cordeiro assada com polenta trufada
98
O clássico revisitado:
Risoto "Grand Cru" por Bacobuquê
68

SOBREMESAS...
Mini churros com doce de leite e Nutella
28
Morangos frescos com suspiro e merengue
29
Mousse de chocolate com Cognac, crumble de baunilha,
frutas vermelhas
35
"Pain Perdu" e creme fresco batido com baunilha
36
Petit gâteau com sorvete de creme
29

* É expressamente proibido fumar neste local
de acordo com a Lei Estadual 13.541 de 07/05/2009
* É proibida a entrada com animais no estabelecimento
conforme o Artigo 26 do Decreto de Lei Complementar Estadual
S.P. 9/69 e Lei Municipal da Cidade de São Paulo 10.309/87
(Exceto SOMENTE aos portadores de deficiência visual com
observância das normas de segurança e saúde pública)
* Para clientes com restrições alimentares, favor comunicar com
antecedência
* Preços em reais (R$)
* Não aceitamos cheques
* Taxa de Serviço opcional
* Consulte nossas tarifas especiais para convênios com empresas

Alameda dos Nhambiquaras, 614 | Moema
T: + 55 11 3624 5819 | E: contato@bacobuque.com.br
bacobuque.com.br

