
A experiência e o sabor
do La Doc na sua casa. 

Nossos pratos foram criteriosamente selecionados e adaptados
para proporcionar esta experiência!

ladocgastronomia



Menu La Doc a Casa 
Os tradicionais pratos do La Doc na sua mesa 

ANTIPASTI 
Entradas   
  
10 Insalata verde con formaggio caprino, pomodoro confit
e semi di sesamo                                                                       42 | **63
Salada de folhas verdes com queijo de cabra, tomate assado e gergelim 

11  Polenta rustica con funghi e salsiccia toscana                                               38 | **57
Polenta italiana com linguiça toscana, tomate e shitake

**Servem duas pessoas, no pedido acrescentar a letra “D” após o número.

LA NOSTRA PASTA ARTIGIANALE
Nossas massas artesanais  

14   Ravioli classico alla caprese                                                                               64 | **96
Massa recheada com mozarela de búfala ao molho de tomate e manjericão

22  Ravioli ripieni di manzo in salsa di funghi misti                                        72 | **108
Massa recheada com carne bovina ao molho de cogumelos

15  Gnocchi di patate alla salsa di pomodoro e basilico                                   64 | **96                  
Nhoque de batata com molho de tomate fresco e manjericão

16 Gnocchi di patate con spinaci alla salsa di gorgonzola
leggero                                                                                                                       69  | **103     
Nhoque de batata com espinafre ao molho de gorgonzola suave

21 Gnocchi di patate con ragù di coda in su salsa e crescione                         72  | **108
Massa artesanal com carne e molho de rabada bovina e agrião 

25  Gnocchi di patate con ragù alla bolognese                                                    68 | **102
Nhoque de batata com molho de carne bovina e tomates orgânicos   

13 Fettuccine artigianale alla salsa di pomodoro, olive nere 
e basilico                                                                        64 | **96
Massa artesanal com molho de tomate, azeitonas pretas e manjericão

26  Duetto di fettuccine nero e bianco fatto a casa al profondo mare        98 
Massa fresca de ovos e com tinta de lula, lula, polvo, camarão, vôngoles ao 
molho de frutos do mar e tomate fresco



18 Tagliatelle fatto a mano alla salsa di salsiccia 
artigianale, finocchio, pomodoro e pepe                                                            72 | **108
Massa caseira com molho de linguiça artesanal, erva-doce, tomate fresco e 
pimenta

19  Tagliatelle fatto a mano con cubetti di manzo, 
gorgonzola e spinaci                                                                                                           72 |**108 
Massa fresca com cubos de mignon, gorgonzola e espinafre

23  Lasagne alla bolognese                                                                                          72|**108
Lasanha com molho de carne bovina, molho de tomate fresco e mozarela de 
búfala

24  Lasagne di carciofi con pomodoro, mozzarella e basilico                                      82
Lasanha de alcachofra com molho de tomate fresco, mozarela de búfala e 
manjericão

**Servem duas pessoas, no pedido acrescentar a letra “D” após o número.

Risotti
Risotos

12  Risotto alla zucca gialla salsiccia artigianale pepe
e prezzemolo                                                       83 |**124
Arroz arbóreo com abóbora cabotiá, linguiça artesanal com pimenta
e salsinha  

36  Risotto alla salsa bisque, gamberetti, carciofi e porri                       98
Arroz arbóreo com molho de frutos do mar, camarões, alcachofras e alho 
poró  

40  Risotto ai frutti di mare alla salsa bisque e pomodoro fresco          98
Arroz arbóreo com lula, polvo, camarão, vôngoles ao molho de frutos do 
mar e tomate fresco

44  Risotto con cubetti di manzo, spinaci e gorgonzola                    83 |**125                   
Arroz arbóreo com cubos de mignon, espinafre, gorgonzola
 
**Servem duas pessoas, no pedido acrescentar a letra “D” após o número.



PESCE
Peixes 

27  Tilapia alla salsa di frutta della passione con verdure
grigliate                                          68 |**102
Tilápia grelhada ao molho de maracujá servido com legumes grelhados  

28 Nasello alla salsa “bisque” e gamberi con patate schiacciate                92
Pescada amarela grelhada ao molho de frutos do mar com camarão e purê 
de batatas

29  Sogliola alla salsa di mandorle e riso integrale con mela                                        88
Linguado grelhado ao molho de amêndoas com arroz integral e maçã 

**Servem duas pessoas, no pedido acrescentar a letra “D” após o número.

CARNI / POLLAME
Carnes / Aves  

30  Involtine di manzo ripiene di pancetta e verdure con purè
di patate                                                                            69 |**104
Pequeno rocambole de carne bovina com panceta e legumes com purê de 
batatas

31  Battuta di manzo alla salsa di gorgonzola  e purè di patate
con spinaci                                                                    80
Filé mignon ao molho de gorgonzola e purê de batatas com espinafre

32  Cubetti di manzo alla salsa dijonnaise con patate  al forno
e rosmarino                                                                                                    78 |**117
Filé mignon em cubos ao molho de mostarda Dijon com batatas assadas 
com alecrim 

34  Medaglione di manzo grigliato prosciutto crudo e fettuccine
nella própria salsa                                                                              84
Mignon grelhado, presunto cru italiano crocante e fettuccine ao próprio 
molho
 
20 Cotoletta di manzo smontate al forno crosta di pane all’erbe 
e polenta con cipolla caramellata                                                                                         79                                
Costela bovina desmontada e assada, crosta de pão com ervas e polenta 
com cebola caramelizada



35 Coda brasata in su salsa con polenta italiana e crescione                                    79                    
Rabada bovina cozida em seu próprio molho e polenta italiana com agrião

37 Ossobuco di maiale al forno con risotto di limone                                                    84
Ossobuco de suíno assado no próprio molho com risoto de limão

**Servem duas pessoas, no pedido acrescentar a letra “D” após o número.

PIATTO SPECIALE PER TRE PERSONE 
Prato especial para 3 pessoas 

33 Polpettone di manzo ripiene di mozzarella con purè di
patate e fettuccine al pomodoro                                                                                                 144
“Polpettone“ de carne bovina recheado com mozarela, servido com purê de 
batata e massa artesanal 
 
 
SUGGERIMENTI VEGANI
Sugestões veganas

38 Spaghetti di zucchine, jaca condita al pesto di basilico
e mandorle                      69
Abobrinha em formato de espaguete, jaca ao molho de manjericão fresco e 
amêndoas

39 Risotto alla “ora-pro-nobis” con banana e formaggio vegetable                               76
Arroz cateto integral com folhas de ora-pro-nobis, banana e queijo vegetal

DOLCI
Sobremesas

41 Panna cotta di vaniglia con salsa di lamponi                                                                  31
Creme de leite fresco cozido com favas de baunilha e calda de framboesa

42 Budino al latte con le mandorle                                                                                 29
Pudim de leite com amêndoas caramelizadas  
 
43 Mille Foglie                                                                                                                        31
Clássico doce de massa folhada recheada com creme de baunilha em fava

45 Brownie della casa                                                                                                                        31
Bolo de chocolate e castanhas com creme de baunilha



a presto!

V O C Ê  E S C O L H E : 

Cibo a Casa  
O La Doc vai até sua casa

Faça seu pedido 
por telefone ou WhatsApp.

Portare Via
Retire o seu pedido no La Doc

Fone: (15) 3224.4747

WhatsApp:
(15) 3224.4747
(15) 3142.3704

Cozinhar faz parte da relação humana. Envolve carinho, amor, cuidado, 
dedicação e muitos aspectos e características que podem representar diversos 

significados para diferentes momentos. 

A comida ganha a personalidade de quem cozinha e é isso que faz com que 
ganhe o poder de criar e despertar lembranças 

por meio do sabor e paladar.

É uma atividade que conecta, encanta e aproxima pessoas.


