
*Para a porção de parmesão ralado (140gr) será 
cobrado o valor R$10,00/unidade.

Observações:
As massas são produzidas pela nossa cozinha e 

têm como matéria prima farinha de trigo,
farinha grano duro e ovos caipiras.

360 Spaghetti con Frutti di Mare
Massa fresca com frutos do mar

e limão siciliano. 

80

330 Rigati al Pomodoro
Massa fresca com molho de tomate fresco,

manjericão e azeite. 

50

384 Spaghetti al Pesto
di Pistacche con Gamberoni 
Massa fresca com pesto
de pistache e camarões. 

80

357 Fettuccine alla Bolognese
Massa fresca com molho de tomate

e carne bovina. 

58 

380 Spaghetti Carbonara alla Tacchino
Massa fresca com panceta da casa,

gema de ovo e parmesão. 

53

307 Pici con Salsiccia Rustica
Massa fresca com linguiça da casa, 

cogumelos frescos e burrata. 

68

312 Pappardelle con Ragu di “Coda di bue"
Massa seca com  ragu de rabada

e fonduta de gorgonzola. 

63

PastaFaça seu pedido no

Delivery  203 Insalata Tacchino
Alface, rúcula, cenoura, palmito sobre carpaccio 

ao molho mostarda e crostini. 

50

224 Insalata Pollo (KORIN)
Alface, rúcula, frango desfiado, damasco, nozes e 

palmito ao molho de queijo 

40

421 Picatta di Filetto
Filé fatiado e grelhado ao molho agridoce

sobre um leito de rúcula.

66

210 Caprese Tacchino
Rodelas de tomate, tomate cereja e mussarela

de búfala com pesto de pistache,
manjericão e flor de sal. 

35 

Insalate

Pollame
503 Pollo alla Griglia (KORIN)

Coxa e sobrecoxa desossada e grelhada
com batatas lionesas e risoto de queijo.

63

505 Scaloppine di pollo al Limone (KORIN) Escalope 
de frango ao molho de limão,

risoto de ervilhas e batatas salteadas.

59

Ter a sex: 19h – 22h30
Sáb e dom: 12h – 15h

(18) 3221-4741



Per Bambini
222

Filé mignon ou frango grelhado (KORIN) com 
arroz e batata salteadas

Massa fresca (spaghetti, rigati, pici ou fettuccine)
a bolonhesa

Nhoque com molho de tomate.

30

308 Risotto con Costine di Pancia
Arroz italiano, costela bovina,
mandioquinha e cebola frita. 

72

327 Risotto con Gamberoni e Calamari 
Arroz italiano, camarões e lulas. 

80

423 Risotto con Filetto
Arroz italiano com cubos de filé, shitake e 

mussarela de búfala. 

66

321 Risotto di Limone con Maiale
Arroz italiano com limão siciliano, costelinha

de porco e chips de batata doce. 

68

Risotto
492 Tilápia alla Tacchino

Tilápia com verdes variados, gorgonzola, tomates 
cerejas ao molho de mostarda e crostini. 

65

483 Salmone con Mandorla
Salmão ao molho de amêndoas

com risoto de aspargo.

92
 

610 Baccalà con Patata e Uova
Bacalhau ao forno com azeite, batata,

cebola, ovo e brócolis e pesto de azeitonas. 

97

629 Congrio con Prezzemolo
Congrio ao molho de azeite, limão e salsa com 

aspargo, palmito com risoto de pesto. 

95

630 Congrio con Granadoglia
Congrio ao molho de maracujá com risoto

de amêndoas. 

90

631 Congrio con la Banana
Congrio ao molho de shitake, aspargo fresco, 

tomate cereja, purê de 
banana e banana à milanesa.

88

Pesci

*Não fazemos alterações 
nos pratos para delivery.

* Taxa de entrega R$6,00

*Para a porção de parmesão ralado (140gr) será 
cobrado o valor R$10,00/unidade.

405 Filetto alla Zia Mari
Filé com catupiry gratinado ao molho roti

e cogumelo paris, batatas salteadas e arroz. 

85

407 Filetto alla Parmigiana
Filé à milanesa gratinado com mussarela 

bovina regional , molho de tomate e arroz. 

 72

409 Paillard con Fettuccine
Filé baixo grelhado e fettuccine 

ao molho de creme de leite. 

68

411 Filetto con Pepe
Filé ao molho de pimenta verde, risoto de ervil-

has e batatas salteadas. 

85

451 Medaglioni al Porto
Medalhões de filé ao molho de vinho do porto, 

cogumelo paris e risoto de açafrão da terra. 

88

457 Ossobuco di bue
Ossobuco de boi cozido no vinho e tomate

com risoto de açafrão da terra. 

75

455 Agnello con Tartufo
Cordeiro assado em baixa temperatura ao molho 
de trufas e pappardelle na manteiga clarificada. 

82       

Carni
301 Ravioli di Mozzarella

Massa recheada com mussarela de búfala.
molho de tomate fresco, manjericão e azeite. 

60

313 Ravioli di Baccalà
Massa recheada com bacalhau

ao molho de camarão.

80

309 Gnocchi Ripieni
Massa recheada com presunto de parma,

mussarela de búfala e molho
de tomate gratinado. 

60

Bebidas
20 Água (500 ml)

21 Água com gás (500 ml)

28 Sprite (350 ml)

30 Coca-Cola / Zero (350 ml) 

32 Guaraná / Zero (350 ml)

34 Tônica / Zero (350 ml)

39 Citrus (350 ml)

37 H20 (500 ml) 

6

6

8

8

8

8

8

8

AV. WASHINGTON LUIZ, 215


