amanhecer
7 — 12h
café da manhã arp

71 por pessoa

nosso café da manhã foi pensado e desenvolvido pela chef roberta sudbrack para trazer à mesa um brasil
cheio de artesanato, saberes, sabores e cultura. nossos produtos vêm de todas as partes desse brasil, feitos
por pequenos produtores e na sua maioria de maneira extremamente artesanal. nossos pães, geleias,
quitandas e granola são produzidos aqui mesmo. nossas frutas e verduras chegam diariamente provenientes
da produção orgânica familiar. nossa ideia foi compor uma colcha de retalhos cheia de brasilidade para que
seu dia se inicie com leveza e alegria!

cenas dos próximos capítulos...
english muffin

arp pancakes

manteiga, geleia caseira 19

no forno a carvão 39

açaí orgânico da amazônia
pérola de tapioca, melado 26

ovos caipiras rancheros

omelete de ovo caipira
queijo, tomate, manjericão 29

ovos caipiras beneditinos
lombo canadense, hollandaise 31

linguiça brasileira
coalhada, tomates orgânicos 35

tartine de salmão defumado
ricota, salada de ovos caipiras 39

omelete de presunto

tartine vegana de hommus
ricota de tofú, tomate, pepino, azeitona 35

queijo, tomate, manjericão 34
quitanda de hoje
pergunte ao seu garçom 16

feijão carioca, queijo fresco, tomate 39

tapioca
ovos caipiras mexidos ou
queijo, tomate, manjericão 26

drinks para acompanhar!
mimosa

o gosto e o sumo

espumante, suco de laranja, urucum 31

espumante, gim, shrub de manga 31

bloody mary
suco de tomate da casa, vodca,
tucupi preto, limão, molho inglês 28

clementina
cachaça envelhecida, tangerina, limão,
alecrim, xarope de açúcar 32
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entardecer e anoitecer
arp nuts

pão arp

nossa mistura secreta de nuts irresistíveis 19

manteiga caipira 16

mozza! tomate!

conservaria
picles, peixe defumado, azeitonas marinadas,
verduras cruas, coalhada seca e pão da casa 34

tomate orgânico marinado, mozzarella de búfala
brasileira, basílico e pão queimado 28
arp fritas
aquelas benditas batatas fritas com
maionese de limão caipira 21

poke
peixe fresco, quinoa, manga, rabanete
e limão orgânico 35

tigela mediterrânea
romana, boursin, tomate, pepino,
azeitonas, ovas e pão sem fermento 58
cuscus arp
pimentões, tomate, cenoura, salsa e
castanha do pará 29
cavatelli vegetariano
tomates orgânicos, limão caipira 42
cavatelli caseiro
limão caipira, bottarga brasileira 42
arp dog
brioche, salsicha frankfurt, maionese caseira,
picles de cenoura e aipo 36
nosso jambon beurre
versão do clássico sanduíche francês
preparado na baguette fresquinha, presunto
brasileiro artesanal e manteiga caipira 34

panacota
jaca e flor de sal 31
fondant de chocolate brasileiro
creme inglês de cumaru 34
brioche quente
doce de leite e chocolate
20 minutinhos de preparo que valem a pena! 35

feitos no carvão
costelinha de porco laqueada
arroz selvagem, cenouras na brasa 68
peixe do dia
bok choy e maionese cítrica 75
shawarma de couve flor
verduras orgânicas, arroz jasmim,
cogumelos e hommus tahine 53
polvo
pimentão defumado, batata, basílico,
pimenta de cheiro 84
arp burger
brioche caseiro, blend de carnes secreto,
cebolas na brasa, queijo brasileiro e
chimichurri 52

bolo molhadinho de milho verde
mel de cacau e coalhada 30
käsekuchen
torta de queijo e geleia caseira de ameixa 26
arp cookies
nossos inigualáveis cookies de chocolate
servidos quentinhos 16
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bebidas
água mineral
com ou sem gás 7

suco de laranja 11

limonada 11

suco de maçã

água de coco 12

switchel
gengibre e mel 19

suco de uva orgânica 14

baer mate
maçã, cafeína 16

suco detox

22

wewi refrigerantes orgânicos
água tônica, guaraná ou mate 16

kombucha

19

refrigerante
coca-cola ou coca zero

14

8

cervejas locais
coquetéis não alcóolicos
arpoador
pilsen 17

mate arp
mate da casa com ervas brasileiras 11

praya
witbier 19

senegal
xarope de hibisco com catuaba,

cevadeira

hortelã e água com gás 16

hop lager 21

da manga rosa
shrub de manga, alecrim e água tônica 16

café
café
espresso ou coado 6

capuccino

macchiato
espresso, espuma de leite 8

chocolate orgânico
frio ou quente 16

duplo espresso, espuma de leite 12

chá tribal brasil
camomila, hibisco

8
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bar
mojito da amazônia
infusão de fava de aridan, hortelã,
demerara, limão, cumaru 28

clementina

ponche celebra!
espumante, gim, licor de açaí, suco de laranja,
xarope de hibisco, jarra 750ml 95

porto chileno
vinho do porto branco infusionado com
boldo, água tônica 31

bloody mary
suco de tomate da casa, vodca,
tucupi preto e temperos 28

o gosto e o sumo
espumante, gim, shrub de manga 31

caipi arp

gim tônica bissap
gim, água tônica, xarope de hibisco 34

cachaça envelhecida, tangerina, limão,
alecrim, açúcar 32

vodca, limão siciliano, manjericão fresco,
gengibre, açúcar 28
velha guarda
rum infusionado com baru, maple syrup 28

negroni carioca
gim, campari, vermute rosso, café cold brew 31

a jaca

ambar
rum, fernet, manjericão fresco, demerara 31

infusão de jaca, uísque irlandês,
limão siciliano, açúcar 31

mimosa
espumante, suco de laranja, urucum 31

pinga fizz
cachaça, limão taiti, açúcar 31

premium

super
premium

gim tônica

31

35

39

aperol spritz

35

negroni

31

35

39

daiquiri

28

basil smash

28

35

39

portonic

28

dry martini

32

40

44

manhattan

32

mojito

28

caipirinha

28

rabo de galo

28

boulevardier

32
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vinhos
borbulhas
vallontano brut rosé
vale dos vinhedos, brasil 39/135

vallontano brut
vale dos vinhedos, brasil 39/135

cave geisse, nature
serra gaúcha 165

rosé
tempranillo, vallontano
vale dos vinhedos, brasil 35/115

alice, les maravilhas
rhône, frança 140

pinot meunier, pfaffmann

la giraffe verte, chateau barbaneu
côtes de provence, frança 181

pfalz, alemanha 215

branco
sauvignon blanc, matetic
san antonio, chile 41/130

muscadet, les parcelles
vale de loire, frança 143

chardonnay, domaine bousquet

arinto, quinta de covela
baião, portugal 134

mendoza, argentina 111

tinto
carbenet sauvignon, aracuri
aracuri, brasil 41/110

malbec, familia cecchin
mendoza, argentina 160

merlot, bee famous
bordeaux, frança 130
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