Entrada: Salada caprese com
abacaxi grelhado.

Sobremesa: Churros assado com
brigadeiro de castanha do Pará e
sorvete de creme.

Prato principal: LInguado à Sopp com arroz cremoso de camarão.

47

3422.6366

R. Rolf Colin, 109 - América
Segunda a sábado - 19h às 23h30
/adega.donmaximiliano

Entrada: Melão fresco com presunto
de parma ao molho de redução de
balsamico.

Sobremesa: Camada de mousse de
chocolate ao leite, chocolate branco e
chocolate meio amargo, com calda de
morangos frescos.

Prato principal: Mignon ao molho Rossini, acompanhado de risoto de açafrão e
batata rústica assada com alecrim.

47

3434.6150

R. Max Colin, 441 - Centro
Terça a sexta - 17h30 às 23h00
Sábado e domingo - 11h45 às 23h
/baraochoperia

Entrada: Salada de tomates

selecionados, ricota, majericão, endro,
semente de abóbora e avelã.

Sobremesa: Crème Brûlée.

Prato principal: Salmão assado com aspargos.

47

3028.3771

R. Visconde de Taunay, 1183 - Centro
Segunda a quinta - 18h às 00h
Sexta e sábado - 18h às 01h
/choperiabiergarten

Entrada: Camarão, lula e linguado

a dorê, acompanhado de maionese de
pesto genovês.

Sobremesa: Bolo de chocolate

recheado com Nutella sobre creme de
laranja e castanhas.

Prato principal: Massa de sua preferência ao molho pomodoro com gorgonzola,
camarão e stracciatella de muçarela de búfola.

47

3028.0487 | 99963.0481

R. Duque de Caxias, 112 - Centro
Seg. a sex. - 11h30 às 14h | Ter. a sáb. - 18h30 às 23h
Sáb. e dom. - 11h30 às 15h
/cantina.borgonovo @cantina_borgonovo

Entrada: Mix de folhas verdes,

presunto de Parma, figo e lascas de
parmesão com molho de mel e balsâmico.

Sobremesa: Abacaxi grelhado e

flambado com rum, sorvete de coco e
calda de chocolate meio-amargo.

Prato principal: Bacalhau em lascas, com cebolas fritas, azeitonas, ovos cozidos e
batata palha caseira regados com azeite de olive extra virgem e arroz branco.

47

3804.8300

R. Aquidaban, 451 - Glória
Segunda a sexta a partir das 17h
Sábado a partir das 11h30
/baraobotequim

Entrada: Slice de pão coberto
de costelinha defumada ao molho
barbecue e crispy de bacon.

Sobremesa: Petit gateau recheado
com chocolate branco e Ovomaltine,
servido com sorvete de creme.

Prato principal: Picanha ao molho de chuichurri e alho, acompanhada de batata
salteada na manteiga e salada de acompanhamento.

47

3028.7988

R. Visconde de Taunay, 368 - Centro
Todos os dias a partir das 18h
/didgejoinville

Entrada: A salada Caprese é uma

salada italiana simples, feita de mussarela
fresca fatiada, tomate e manjericão,
temperada com sal e azeite.

Sobremesa: Crepe francês e cullie
de frutas vermelhas.

Prato principal: Bife de chorizzo Black Angus grelhado no fogo forte, guarnecido
de risoto de aspargos.

47

3028.0077

R. Otto Boehm, 604 - América
Terça a domingo - 18h30 às 23h30
/giuseppe.pizzeria

Entrada: Mix de folhas regado

ao molho agridoce de maracujá, com
pedaços de morango, uva, lascas de
abacate, azeitonas pretas, milho e
castanhas de caju.

Sobremesa: Churros mexicanos

recheados com calda de chocolate,
servido com sorvete de creme e calda
de frutas vermelhas.

Prato principal: Cubos de file mignon grelhados ao molho quatro queijos
gratinado, servido com tortillas crocantes de milho.

47

3028.3134

R. Visconde de Taunay, 702 - Atiradores
Todos os dias a partir das 18h
/guacamolejoi

Entrada: Atum especial selado, micro

vegetal da época e molho especial Hosu.

Sobremesa: Banana caramelada
com sorvete de manjericão e farofa
de nuts.

Prato principal: Tiradito de Hamachi (olhete) com salsa de pimenta serrana, raiz
de lótus e molho jalapeño.

47

3434.0488

R. Visc. de Taunay, 523 - Atiradores
Terça a domingo - 18h às 23h30
/hosusushi

Entrada: Duo de Bruschettas: a

caprese, mussarela de búfala, tomate
italiano e molho pesto e de Espinafre
salteado com maçã caramelizada,
gorgonzola e nozes.

Sobremesa: Doce de morangos

frescos ao creme patisserie, mesclado
com finas camadas de pão de ló
caseiro e suspiros.

Prato principal: Medalhão de Mignon ao Molho de amora fresca, com Risoto de
palmito ao toque de queijo Brie.

47

3202.7398

Rua Max Colin, 1901 - América
Segunda a Sábado - 11h30 às 14:30h
Terça a Sábado - 19h às 23h
/laavitrattoria

Entrada: Finas lâminas de barriga de

salmão, servidas com molho do cheff, fio
de mel trufado e raspas de limão siciliano.

Sobremesa: Sorbet de moramgo
com cubos de gelatina de sake e
espuma de gengibre.

Prato principal: Uramaki de siri e abacate, laminado com salmão tataki, maionese
defumada, ovas de capelin e crisp de tempura.

47

3434.2004

R. Visconde de Taunay, 1174 - Atiradores
Terça a domingo - 18h às 23h30
/nhactemaki

Entrada: Coquilles de salmão
gratinado.

Sobremesa:

Tortinha de biscoito
com musse especial de limão e saquê.

Prato principal: Combo de verão com quinze peças de deliciosos sushis e
sashimis especiais.

47

3034-0983

Rua Max Colin, 1589, casa 05 - América
Segunda a sábado - 18h às 23h30
Sábado - 12h às 15h
/niusushi

Entrada: Caponata italiana com

beringela, cebola azeitonas e oregano.

Sobremesa: Tortellini (massa) de
chocolate recheado de Nutella®
e castanhas sob calda de frutas
vermelhas.

Prato principal: Spaguetti vermelho de tomate acompanhando ragu de cordeiro.
47

3422.7475

R. Visconde de Taunay, 240 - Centro
Terça a sábado - 11h às 14h e 18h às 23h30
Domingo - 11h às 23h
/ofornao

VISTA BEM
VISTA DINIZ!
JOINVILLE
Centro – Rua do Príncipe, 300
Saguaçu – Rua Iririú, 997
Shopping Mueller – Rua Senador Felipe Schmidt, 235
Iririú – Rua Iririú, 3584

JARAGUÁ DO SUL

Centro – Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 406

Entrada: Ceviche de peixe em

cubos marinado no suco de limão e
temperos. Leve e refrescante.

Sobremesa: Delicioso gelado de
biscoito oreo com sour creme.

Prato principal: Robalo em crosta de limão siciliano com musseline de beterraba
com couve flor e confit de tomate cereja.

47

3422.9320

R. Padre Kolb, 1396 - Anita Garilbaldi
Terça a sábado - 11h30 às 14h e 18h30 às 23h
/pedrinni.frutosdomar

Entrada: Salada de palmito com

lascas de salmão, tomate cereja e folhas
frescas de manjericão ao perfume de
azeite trufado, acompanhado de palitos
crocantes de massa de pizza.

Sobremesa: Taça coulis de frutas
vermelhas com chantilly.

Prato principal: Filé mignon grelhado, crosta de provolone acompanhado de
nhoque de batata puxado na manteiga de tomilho e crisp de peperoni. Acompanha
molho branco com toque de cream cheese.

47

3028.1868

R. Visconde de Taunay, 1223 - Atiradores
Terça a domingo - 18h30 às 23h30
/pizzanapedrajvlle

Entrada: Salada de alface

americana e rúcula com molho de
limão, azeite de oliva e queijo coalho
assado.

Sobremesa: Delicia de abacaxi

compostra por cubos de abacaxi fruta,
leite condensado com creme, e glacê,
servida gelada.

Prato principal: Picanha grelhada 300g corte borboleta acompanha arroz
carreteiro e farofa com bacon.

47

3028.6465

R. Rua Quinze De Novembro 1903 - Glória
Todos os dias - 11h30 às 14h30
Terça a sábado - 19h às 23h00
/poialtropeiro

Entrada: Arancini de camarão

(bolinho de risoto). Acompanha nossa
tradicional geléia de pimenta.

Sobremesa: Mousse de limão

Siciliano sobre ganache de doce
de leite.

Prato principal: Salmão ao molho de frutas vermelhas guarnecido com arroz negro.

47

3025.7740

R. Gen. Valgas Neves, 389 - Anita Garibaldi
Terça a domingo - 18h às 23h30
/rostihaus

Entrada: Torre de tomate Malmann

com queijo branco e manjericão, regado
com azeite de oliva e pesto de rúcula,
acompanhado de pão italiano, guarnecido
com mini alface crespa.

Sobremesa: Mousse de chocolate
elaborado com cacau em pó,
chocolates ao leite e meio amargo e
creme de leite.

Prato principal: Filé mignon em tiras grelhado no alho e na cebola, com delicioso
mix de 5 queijos: provolone, gorgonzola, mussarela, catupiry e parmesão ralado,
recheando uma pizza broto com delicioso molho de tomates especial.

47

3422.3565

R. Visconde de Taunay, 440 - Centro
Todos os dias - 18h às 23:30h
/slicepizzajoinville

Entrada: Anéis de lula e camarões

empanados, servido com mix de molhos.

Sobremesa: Pudim de leite

ninho com calda de frutas vermelhas.

Prato principal: 4 niguiris variados, 2 Sophias, 2 sashimis de salmão e 4 Uramakis
de camarão especial.

47

3026.3016

Rua Ministro Calógeras, 1527- Anita Garibaldi
Segunda a sábado - 18h às 00h
/SushimotoJoinville

Entrada: Gaspacho é uma sopa fria
à base de tomate.

Sobremesa: Mousse de limão,

raspas de chocolate branco e farofa
crocante.

Prato principal: Salmão grelhado ao molho agridoce que leva leite de côco, geléia
de pimenta, curry e manga acompanhado de fettuccine verde na manteiga de limão.

47

3026.2481

R. Itaióplis, 685 - Saguaçu
Segunda a sábado - 11h às 14h30
e 19h00 às 23h30
/terroirgastronomia

Entrada: Seleção de folhas, flores e brotos de Sobremesa: Creme de manga
verão (repolho roxo, beterraba, rucula, agriao,
com leite de coco e especiarias
alfaces, rabanete) acompanhados de feijao
Umami, calda de caramelo com
de soja japonês servido num crocante de arroz
sorvete de limão.
finalizado com vinagret especial Umami e pimenta
do reino.

Prato principal: Arroz servido numa tigela com carpaccios de salmao, cubos

de avocado, cortes de manga furai, coentro e chips de batata doce finalizado com
gazpacho de frutas e quinoa.

47

3801.0028

R. Camboriú, 230 - Glória
Terça a sábado - 11h30 às 14h
Segunda a sábado - 19h às 23h30
/umamijoinville

Entrada: Crispy de flor de abobora,
parmesão, ervas finas e limão.

Sobremesa: Wellington de

chocolate, envolto com lascas de
amêndoas.

Prato principal: Côngrio rosa grelhado, purê de milho com batata baroa,
pupunha assado e farofinha de coco.

47

3422.2909

R. Visconde de Taunay, 555 - Centro
Segunda a sábado - 18h às 23h30
/zum-schlauch
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A Câmara Setoria

Entretenimento d
firme e forte nos
o setor de gastro

Este material impacta mais de
5 mil pessoas. Exponha a sua
marca aqui. Fale conosco!
marcos@cdljoinville.com.br
(47) 3461-2515
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