Com a proposta de oferecer aos clientes uma gastronomia
italiana casual com pratos feitos no forno para qualquer hora do dia e qualquer
ocasião, o Timo Cucina conta com um cardápio com opções leves e clássicas.

Com o Chef Marcelo Martino no comando da cozinha, o Timo garante a
sensação de um breve passeio gastronômico pela Itália.

Timo, em italiano, quer dizer "tomilho", ingrediente presente em vários pratos do
menu e essencial em qualquer cozinha.

NÃO ACEITAMOS CHEQUE
De acordo com as leis: no 7.357/85 (lei do cheque), artigo 315 da Lei no
10.406/02 (Código Civil) e Artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal.
Código de Defesa do Consumidor - Lei 8078/90 | Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990

Antipasti
Panne Della Casa | R$28
Pão de calabresa, baguette e crostini.

Burrata Al Forno | R$44
Burrata envolta na massa de pizza, assada e servida com pesto e tomatinhos.

Rosbife Tonnato | R$37-55
Finas fatias de carne bovina e creme de atum com alcaparras.

Insalate
Pera e Gorgonzola | R$35 - 54
Mix de folhas, pera com Gorgonzola, molho de iogurte, hortelã e nozes caramelizadas.

Caprese | R$37-55
Mussarela de búfala, tomatinhos, manjericão, rúcula e molho de mostarda e mel.

Pizza e Pizzeta
Pizzas individuais feitas com massa de fermentação natural por 48 horas.
A pizzeta é uma versão napoletana e individual.

Fichi | R$44
Molho de tomate italiano, geleia de figo, queijo brie, prosciutto e rúcula.

Zucchini | R$42
Molho de tomate italiano, abobrinha defumada grelhada, queijo brie, parmesão e manjericão.

Salsiccia | R$42
Molho de tomate italiano, linguiça artesanal, mussarela especial e parmesão.

Puglia | R$44
Molho de tomate, linguiça artesanal, cebola roxa, parmesão, creme de burrata
e mussarela especial

Caprese | R29 - 44
Tomatinhos, mussarela e manjericão.

Marinara | R$29 - 45
Molho de tomate com aliche italiano..

Timo Con Funghi | R$35 - 49
Misto de cogumelos refogados, tomilho, queijo de cabra e tomate,
queijo de cabra e tomate cereja.

Napoli | R$33 - 47

Molho de tomate, pimentão assado, aliche, parmessão, mussarela de búfala e manjericão.

Piatti Principale
Ravioli Capri | R$55
Massa recheada de mussarela, molho de tomate fresco e manjericão..

Fettuccine Bolognese | R$55
Massa fresco com molho bolonhesa.

Pasta Del Giorno | R$55
Massa do dia.

Stracotto Al Timo | R$69
Carne assada no vinho tinto, tomilho e nhoque de batatas..

Pollo Al Forno | R$69
Coxa e sobrecoxa de frango no forno com batatas rústicas.

Pesce Del Giorno | R$69
Peixe do Dia.

Dolci
Tiramisù | R$28
Bolo caseiro de cafè embebido em calda de café e licor,
coberto com creme de mascarpone e raspas de chocolate.

Torta Miele | R$26
Bolo de pão de mel recheado com doce de leite aromatizado com laranja,
coberto com chocolate e sorvete..

Cartas para Julieta | R$26
Cone de queijo pecorino recheado com mousse de cream cheese, pétalas de goiaba
confitadas e castanha de barú.

Gelatti | R$17
Sorvetes da casa.

@timocucina
facebook.com/timocucina/
timorestaurante.com.br

