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Inovando lugares para as pessoas 

viverem melh! 
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EMPREENDIMENTOS JMD URBANISMO



Mantendo o alto padrão de qualidade de seus empreendimentos, a JMD Urbanismo 

instituiu em sua estrutura corporativa o departamento de alimentos e bebidas e criou assim, 

o Kaua’i Restaurante que oferece requinte, exclusividade e experiências gastronômicas 

aos condôminos do Carpe Diem Resort Residencial e do Alameda das Cores Residencial, 

em Sinop e do Hamoa Resort Residencial em Alta Floresta. Concebido com assessoria 

especializada busca trabalhar com fornecedores de matérias primas selecionadas. 

O cardápio é assinado por um chef de cozinha prossional e recebe o cuidado 

necessário de nossas equipes. O Kaua'i Restaurante conta com uma programação 

semanal de Rodízio de Pizzas e Buffet de Petiscos e com o Sábado Acústico, além de 

eventos temáticos como Réveillon, Almoços de Dia das Mães, dos Pais, Páscoa, entre 

outros. Oferece também serviços de buffet nos espaços sociais dos resorts residenciais e 

delivery de pratos à la carte, lanches, petiscos e pizzas.

O restaurante

Kaua'i é uma das ilhas que formam o arquipélago 

do Havaí. Conhecida como a ilha do descobrimento, foi 

em Kaua'i que os polinésios começaram a povoação 

havaiana. É também conhecida como The Garden 

Island por ter muita natureza preservada por toda sua  

extensão.

Repleta de praias paradisíacas, trilhas incríveis, além do Grand Canion do Pacíf 

ico, Kaua'i já serviu de cenário para diversos sucessos do cinema mundial como 

Indiana Jones e a Arca Perdida, Jurassic Park, Os Descendentes e Piratas do Caribe 4.

O hibisco presente na marca Kaua'i é a or símbolo do Havaí. Representa a beleza 

delicada, a virtude e avidez. É utilizada na confecção dos tradicionais colares da cultura 

havaiana onde sugere: agarre-se a tua boa sorte.

A união do clima de resort do Carpe Diem e do Hamoa Resort à diversidade 

gastronômica oferecida tem como objetivo proporcionar uma verdadeira viagem pelos 

sentidos, remetendo aos prazeres de um paraíso como o que nos intitula.

A marca



Com opções variadas de 

sabores, nossos petiscos 

são indispensáveis em um 

dia a dia, ainda mais se 

harmonizados com aquela 

cerveja geladíssima ou 

com um bom vinho. 

Experimente! 

petiscos 

Panceta crocante servida com melaço de cana.

PANCETA COM MELAÇO
NOVIDADE

São 400 gramas de ancho suculento cortado

em tiras servido com batatas fritas douradinhas. 

Acompanha molho aioli da casa.

ISCA DE ANCHO COM FRITAS 
NOVIDADE

400g de suculentas tiras de alcatra 

acompanhadas de mandiocas douradas e 

crocantes. Acompanha molho aioli da casa.

ISCA DE CARNE COM MANDIOCA
NOVIDADE

PASTEL DE QUEIJO
6 UNIDADES

Com uma roupagem nova, os pastéis são 
recheados com mix de queijos - catupiry e 
muçarela, acompanha molho aioli da casa.

MINI DADINHO DE TAPIOCA
10 UNIDADES
Quadradinhos dourados de tapioca 
servidos com geleia de pimenta. 

PASTEL DE CARNE
6 UNIDADES

Sucesso entre crianças e adultos, os pastéis de 
carne receberam uma nova roupagem. 
Acompanha molho aioli da casa.

NOVIDADE Queijo coalho selado. Acompanha melaço de cana com um 

leve toque picante

QUEIJO COALHO COM MELAÇO
NOVIDADE

Dois espetos de queijo de coalho selados

QUEIJO COALHO
NOVIDADE

Crocante por fora suculento por dentro, esse é o nosso 

croquete de salmão que é servido com geleia de pimenta

10 UNIDADES

CROQUETE DE SALMÃO

CROQUETE DE CARNE SECA 
10 UNIDADES

Delicioso croquete de carne seca com mandioca servido 
com geleia de pimenta

VEGETARIANO

VEGETARIANO

VEGETARIANO

VEGETARIANO



Rodelas de cebola empanadas e fritas, acompanhadas

de molho aioli da casa.

ONION RINGS
NOVIDADE

600g de linguiça artesanal grelhada, servida 

em cama de farofa de alho e bacon. 

Acompanha delicioso vinagrete.

LINGUIÇA ARTESANAL 
NOVIDADE

BOLINHO DE BACALHAU IMPERIAL
10 UNIDADES

A surpresa do sabor incrível: o Bacalhau 
Imperial, reconhecido por seu sabor e textura 
diferenciada. Com zero lactose e glúten, este 
queridinho da culinária portuguesa tem o toque 
nal de limão. Uma verdadeira viagem às 
penínsulas portuguesas por meio desta 
inesquecível experiência gastronômica. 
Acompanha molho de limão.

FILÉ MIGNON COM FRITAS
Suculenta isca de FIlé mignon acompanhado 

de batatas fritas sequinhas e douradas. 

Acompanha molho aioli da casa.

BATATA FRITA
Sequinhas e douradas, acompanha molho
aioli da casa.  

BATATA FRITA ESPECIAL
Sequinhas e douradas são cobertas com um 
irresistível queijo cheddar e bacon.

Delicioso pão de alho feito na casa.

PÃO DE ALHO
NOVIDADE

Palmito pupunha grelhado e assado 

apresentando um sabor suave e macio. 

Servido ao molho cítrico de azeite e limão e 

nalizado com salsinha.

PUPUNHA ARTESANAL
NOVIDADE

petiscos 

VEGETARIANO

VEGETARIANO

VEGETARIANO

CONSULTAR 
DISPONIBILIDADE



Um delicioso convite para 

iniciar sua experiência 

gastronômica enquanto 

aguarda seu prato 

principal, nossas entradas 

são leves, apetitosas e 

repletas de sabores.  

Aproveite!

entradas

Mix de saborosos queijos, embutidos

e nozes, nalizados com mel de abelha. 

TÁBUA DE FRIOS

CEVICHE DE SALMÃO
Salmão temperado com molho cítrico, julienne 

de cebola roxa, tomate cereja,  pimenta de 

cheiro e nalizado ao toque do chef.

CARPACCIO DE CARNE 

Tipicamente italiano é uma bela pedida de entrada 

ou até mesmo de prato principal. São 120g de 

carne fatiada em lâminas regado a molho de 

alcaparras e mostarda, acompanhado de rúcula e 

nalizado com alcaparras.

low                carb



Frescas, leves, com cores 

e sabores contrastantes, 

nossas saladas são 

excelentes opções de 

acompanhamento, entrada 

ou prato principal.  

Aprecie!

SALADAS

SALADA DA CASA
Mix de folhas, manga e presunto de 

Parma. Finalizada com tomate cont, 

regado com seu  próprio azeite.

SALADA CAESAR TRADICIONAL 
Essa tradicional e deliciosa salada leva 

mix de folhas, croutons, tomate-cereja, 

parmesão em lascas e o saboroso molho 

caesar.

SALADA CAESAR DE FRANGO 
120g de frango grelhado cortado em 

tiras, mix de folhas, croutons, parmesão 

em lascas e o saboroso molho caesar.

SALADA CAESAR DE FILÉ 
120g de lé mignon ao ponto cortado 

em cubos, mix de folhas, croutons, 

parmesão em lascas e nalizada com 

molho caesar.

SALADA MIX DE FOLHAS 
Refrescante salada, leva mix de folhas e tomate 

cont, regado com seu próprio azeite. 

low                carb

low                carb

low                carb

low                carb
VEGETARIANO

VEGETARIANO

VEGETARIANO



steakhouse

Inspirações gastronômicas dentro de cardápios 

norte-americanos com protagonismo em cortes 

como prime ribs, tbones ou tomahawks, são o 

coração da culinária stakehouse!

Em acompanhamento às carnes, são servidos 

pratos clássicos das culinárias brasileira e 

norte-americana que harmonizam perfeitamente 

com chopp, cerveja, drinks, sucos, coquetéis 

- alcoólicos e não alcoólicos e, é claro, com 

itens de nossa inconfundível carta de vinhos.

Para degustar nossas carnes, você escolhe o 

corte e tem direito a dois acompanhamentos 

inclusos no preço.

INCLUI 

acompanhamentos
dois

sem custo adicional



steakhouse

ASSADO EM TIRAS          

NOVIDADE
O corte é extraído da costela traseira do boi, no sentido transversal ao dos 

ossos, o que lhe atribui sabor e textura únicos. 

A quantidade de gordura entremeada na carne garante um bom marmoreio. 

Já as cartilagens ósseas agregam sabor e aroma bem particulares. Não por 

acaso, esse corte é considerado uma iguaria por amantes e especialistas em 

churrasco.

BOMBOM DE ALCATRA          

NOVIDADE
Peça nobre que lembra a textura do lé mignon e, por ter baixos níveis 

de gordura, apresenta um sabor suave e delicado.

Maciez e suculência são as características marcantes, muito indicada 

para transformar as refeições do dia a dia em ocasiões memoráveis.
220g

300g



steakhouse

CARRÉ DE CORDEIRO          

NOVIDADE
Um corte único, corresponde ao lombo do 

cordeiro na parte traseira do animal. Com uma 

apresentação impecável, este corte é muito 

utilizado e valorizado na alta gastronomia.

CHORIZO          

NOVIDADE

O bife de chorizo é um corte de origem argentina 

reconhecido como um dos principais das tradicionais 

parrillas. É um dos pratos mais populares em Buenos 

Aires e nos restaurantes argentinos. 

CONSULTAR 
DISPONIBILIDADE

250g

300g



steakhouse

PICANHA PRIME         

NOVIDADE
A picanha é a estrela dos churrascos brasileiros e não é à toa! Graças à capa 

e gordura e ótimo marmoreio é uma carne macia, suculenta e saborosa.

FRALDINHA          69,90

NOVIDADE
A fraldinha é um corte bovino da parte traseira, 

perto das costelas, bastante apreciado pelos 

amantes de carne vermelha.

250g

250g



steakhouse

SALMÃO          
Muito saboreado hoje na gastronomia mundial, o 

salmão tem seu diferencial pelo sabor marcante 

e coloração rosada.

PEITO DE FRANGO          
Saudável, gostoso e um verdadeiro coringa na cozinha, 

o peito de frango se desdobra em mil e uma receitas. 

Ele é plural, acessível e também uma carne magra rica 

em proteína de alto valor nutricional.

TOMAHAWK          
É um corte extraído do dianteiro do boi, entre

a sexta e décima costela, considerado como

uma das partes mais nobres do lombo 

bovino. O nome tomahawk vem de um 

machado americano que os indígenas 

utilizavam há muitos anos no norte

dos Estados Unidos. 

FILÉ MIGNON           
O lé mignon é um tipo de corte de carne 

bovina. É considerado um dos cortes mais 

nobres do animal, tendo como sua principal 

característica a maciez da carne.

COSTELINHA SUÍNA          
A "costelinha de porco", que corresponde às 

costelas do animal, é uma carne extremamente 

saborosa servida com molho BBQ.

CONSULTAR 
DISPONIBILIDADE

BIFE DE ANCHO          
O nobríssimo Bife Ancho é um corte de origem 

argentina que em português e signica “bife largo”. 

Suas características o colocam como par perfeito da 

picanha brasileira em um churrasco.

PRIME RIB
Numa tradução literal Prime Rib quer dizer “costela de 

primeira”. É um corte transversal, seguindo o sentido 

dos ossos da costela, de muita qualidade retirado entre 

a sexta e a décima segunda vértebra.

200g

250g

220g

500g

700g

220g

500g

HAMBÚRGUER DE 
FRALDINHA
Suculento hambúrguer de fraldinha angus

200g



steakhouse

COXA SOBRECOXA          

NOVIDADE

A coxa sobrecoxa é uma das partes mais saborosas do 

frango. É preparada com tempero especial da casa, sendo 

marinada por seis horas em especiarias. Após este 

processo é assada em baixa temperatura por duas horas, 

o que faz com que mantenha sua suculência e realce o 

sabor do prato.

T-BONE         

NOVIDADE

O T-bone é um corte retirado da parte traseira do boi, sendo 

composto de um osso em formato de T e carne. Ele reúne todas as 

qualidades desejadas em uma carne: é macio, saboroso e suculento. 

O osso, inclusive, reforça a potência do prato.

CONSULTAR 
DISPONIBILIDADE

250g

500g



steakhouse ACOMPANHAMTOS

SALADA COLESLAW
Cremosa salada Coleslaw com mix de repolho,
cenoura e maionese feita na casa

SALADA STEAK
Mix de folhas e tomate cereja regada 
com o próprio azeite

ONION RINGS
Cebola empanada frita e sequinha

PURÊ DE BATATA
Cremoso purê de batata feito na casa

MANDIOCA FRITA
Mandioca cozida e frita, dando assim o melhor de si. 
Mais saborosa e delicada,  crocante por fora e 
cremosa por dentro

MAIONESE DE BATATA
Com batatas levemente cozidas e a cremosidade 
da maionese feita na casa

PURÊ DE MANDIOQUINHA
Cremoso purê de mandioquinha feito na casa

ARROZ BRANCO
Arroz branco soltinho feito na casa

ARROZ BIRO-BIRO
Tradicional arroz Biro-Biro, compõe o sabor com
bacon defumado, ovo e a crocância da batata palha

FAROFA DE ALHO E BACON
Farinha de mandioca torrada na casa com 
alho e bacon triturado

LEGUMES GRELHADOS
Legumes salteados na manteiga

FEIJÃO TROPEIRO
Delicioso feijão tropeiro feito na casa

BATATA RÚSTICA
Batata assada no azeite e temperada com sal e ervas

BATATA FRITA STEAK
Batata frita sequinha



Prato típico, sosticado e 

que agrada a diversos 

paladares, feito com 

técnicas italianas e 

sabores que se 

complementam. Nossos 

risotos são cremosos e 

proporcionam  uma 

experiência única. 

Saboreie!

r isotos

RISOTO DE FUNGHI COM FILÉ           
Delicioso risoto de Funghi. 

Acompanha suculento lé mignon em cubos.

Finalizado com molho demi-glace que valoriza

ainda mais o sabor da carne

RISOTO DE BACON E ALHO PORÓ           
Delicioso risoto com tiras de bacon, 

nalizado com crispy de alho-poró 

crocante. 

Incomparável risoto com carne seca desada 

e condimentada com especiarias. Acompanha 

banana-da-terra frita em cubos e molho sugo. 

Finalizado com queijo parmesão e manteiga 

de garrafa. 

RISOTO MARIA ISABEL                                                    

Leve e vegetariano, o Risoto Caprese combina o 

sabor marcante do arroz arbóreo com açafrão, 

rúcula, tomate-cereja cont e muçarela de búfala  . 

RISOTO CAPRESE                                                              

Risoto preparado com bacon em tiras, cebola 

refogada e gema de ovo. Finalizado com parmesão 

e bacon crispy.

RISOTO CARBONARA                                                     

VEGETARIANO



Cada corte e formato de 

nossas massas forma 

texturas e sabores que se 

harmonizam perfeitamente 

com acompanhamentos 

criteriosamente selecionados 

e preparados.  

Buon appetito!

Spaghetti  ao molho pomodoro 

nalizado com tomate em cubos 

e basílico.

SPAGHETTI AO POMODORO                           
NOVIDADE

VEGETARIANO

massas



massas

Tagliatelle produzido na casa. Servido com 

aveludado molho Alfredo e nalizado com lé em 

cubos.

TAGLIATELLE AO MOLHO ALFREDO E FILÉ         

Receita tradicional italiana consumida desde a 

Roma Antiga, o saborosíssimo spaghetti alla 

Carbonara leva bacon, cebola julienne, gema de 

ovo, queijo parmesão, sal e pimenta do reino. É 

Finalizado com bacon crispy.

SPAGHETTI ALLA CARBONARA                           

Penne grano duro, servido com uma combinação 

perfeita dos queijos provolone, muçarela, 

gorgonzola e parmesão, deixando assim o seu 

prato cremoso e muito saboroso.

PENNE AO MOLHO 4 QUEIJOS                   

VEGETARIANO



O sabor inconfundível do

parmegiana Kaua’i já é uma das

marcas registradas de nossa

cozinha. Milanesa crocante,

molho de tomate encorpado e o

queijo bem gratinado fazem jus

à tradição de “cozinhar à

maneira de Parma”.

Simplesmente inesquecível e

sempre deixando aquele

gostinho de quero mais!

PARMEGIANAS

Com uma roupagem diferente, esse prato leva alcatra cortada 

em tiras à milanesa, muçarela e molho sugo, acompanha arroz 

branco soltinho e batatas fritas douradas. 

PARMEGIANA DE ALCATRA EM TIRAS           

PARMEGIANA DE ANCHO                                         
Delicioso bife de ancho à milanesa, muçarela gratinada e 

molho sugo. Acompanha arroz branco soltinho batatas fritas 

douradas.

Filé à milanesa, muçarela gratinada e 

molho sugo. Acompanha arroz 

branco e batatas fritas. 

PARMEGIANA DE FILÉ          

Delicioso frango à milanesa, muçarela 

gratinada e molho sugo. Acompanha arroz 

branco soltinho batatas fritas douradas.

PARMEGIANA DE FRANGO        



Carnes nobres e selecionadas 

são a atração principal desses 

pratos que combinam 

acompanhamentos, temperos 

e ingredientes que agradam 

aos mais exigentes paladares. 

Delicie-se com nossas 

experiências gastronômicas.

CORTES SELECIONADOS

ANCHO COM ARROZ CREMOSO         
Suculentos 300 gramas de bife ancho grelhado. 

Acompanhado de arroz cremoso e nalizado com 

tomate cont.

PR ATOS COM cARNE



São 300 gramas de bife ancho grelhado, 

acompanhado de arroz branco, batata frita 

e salada tradicional.

ANCHO COM FRITAS E ARROZ         

ANCHO COM RISOTO DE LIMÃO            
Suculentos e saborosos 300 gramas de bife ancho 

grelhado. O prato é composto também por um 

delicioso risoto de limão siciliano nalizado com 

parmesão, manteiga e tomate-cereja.

Clássica receita de carne francesa é 

composta por 220g de lé mignon, 

servida com molho poivre e saboroso 

risoto de parmesão.

STEAK POIVRE           

Picanha  grelhada, acompanha arroz 

branco soltinho,batata frita com creme 

de queijo defumado e farofa de alho e 

bacon.

PICANHA DO CHEF          

CORTES SELECIONADOS
PR ATOS COM cARNE



PEIXES 
Cuidadosamente 

selecionados, nossos peixes 

compõem pratos leves e com 

sabores marcantes. 

Escolha entre Bacalhau e  

Salmão e deixe que nossa 

equipe lhe encante com a 

harmonização de sabores.

SALMÃO GRELHADO COM 
RISOTO DE LIMÃO SICILIANO               
Salmão delicadamente grelhado, 

acompanhado com risoto de limão siciliano e 

nalizado com manteiga e parmesão.

Tradicional prato português é um dos pontos altos da 

casa. O Bacalhau Imperial é delicadamente dourado no 

azeite e acompanha o saborosíssimo tomate cont, 

cebola roxa, batatas rústicas, brócolis e tapenade de 

azeitonas pretas.

SALMÃO COM CROSTA DE ERVAS                       
Salmão grelhado com crosta de ervas, acompanhado 

com purê de batata baroa e molho de maracujá. É uma 

combinação única de sabores.

BACALHAU À LAGAREIRO       



nostalgia

FILÉ DO CHEF
Filé mignon grelhado em fusão de vinho 

tinto. Acompanha risoto de funghi e uma 

combinação com ganache de chocolate 

meio amargo.

ASSINADO PELO

FILÉ COM ROSTI DE BANANA ASSADA
Prato elaborado pelo chef Gil Castro, do Kaua’i 

Alameda das Cores. Utilizando sua inspiração e 

experiência trouxe suas ideias e entusiasmo para o 

Restaurante Kaua’i.

Filé mignon grelhado. Acompanha rosti de banana 

da terra assada e spaghetti ao molho preparado 

com açúcar caramelizado, vinho branco, bacon em 

tiras, calabresa, funghi hidratado, molho roti e 

nalizado com azeite de pimenta de cheiro.

Chef Gil Castro



nostalgia

Prato produzido pelo chef do Carpe Diem, Maicon  

da Silva, que utilizou uma das proteínas mais 

nobres da gastronomia, transformando-a em um 

conjunto de sabores adocicados e marcantes. 

Carré de cordeiro, acompanha purê de batata 

baroa nalizado com redução de vinho e crispy 

de batata doce.

Chef Maicon

CARRÉ DO CHEF

Prato criado pelo chef de cozinha no 

Carpe Diem, Maicon da Silva que teve 

uma inspiração na lembrança do prato 

preparado por sua avó. Assim, trouxe 

para o Kaua’i uma releitura dos seus 

sabores da infância.

Escalope de mignon grelhado, 

acompanha purê de batata baroa 

nalizado com molho roti e queijo ricota.

FILÉ COM BATATA BAROA         
Chef Maicon

Criação do chef Gil Castro do Alameda das Cores, utilizando toda sua vivência no 

mundo da gastronomia, aliado a um dos principais e mais saborosos tipos de 

pescado, nasceu uma obra de arte com vários tipos de cores e texturas.

Posta de bacalhau dourado no azeite, acompanha rosti de mandioca e creme de 

batata.

BACALHAU DOM CASTRO                                                                                               
Chef Gil Castro



VEGETARIANO

Palmito pupunha grelhado e assado, apresentando 

um sabor suave e macio, é servido ao molho cítrico 

de azeite e limão e nalizado com salsinha.

PUPUNHA  ARTESANAL

PIZZAS

RISOTOS
Leve e vegetariano, o Risoto Caprese combina o sabor 

marcante do arroz arbóreo com açafrão, rúcula, tomate-

cereja cont e muçarela de búfala  . 

RISOTO CAPRESE                                                              

Sem monotonia! 

Nosso cardápio 

vegetariano traz um leque 

de ingredientes em 

receitas deliciosas e 

repletas de sabor. 

Ouse e experimente tornar 

sua refeição ainda mais 

especial, harmonizando 

com uma das opções de 

nossa Carta de Vinhos!

CONSULTAR 
DISPONIBILIDADE

CAPRESE                                       
Molho de tomate caseiro, muçarela, tomate, pesto de 

azeitona preta, manjericão e muçarela de búfala.

MARGUERITA                               
Molho de tomate caseiro, muçarela, tomate, orégano, 

azeitona preta e manjericão fresco.

MILHO AO CREME                   
Molho de tomate caseiro, muçarela e milho ao creme.

SPAGHETTI  KIDS                                                                 
Massa grano duro ao molho de sua escolha – branco, 

sugo.   

MASSAS
Spaghetti ao molho pomodoro nalizado com tomate 

em cubos e basílico.

SPAGHETTI AO  POMODORO                                    

Penne servido com molho cremoso de quatro 

queijos.

PENNE AO MOLHO 4 QUEIJOS                                 

SALADA MIX DE FOLHAS 
Refrescante salada, leva mix de folhas e tomate 

cont, regado com seu próprio azeite. 

SALADAS

low                carb



kids

Até mesmo os paladares 

mais exigentes dos 

pequenos vão se render 

aos sabores dos nossos 

pratos kids. 

Preparados com ingredientes 

de alta qualidade, temos à 

disposição da garotada 

spaghetti e lé. Prove!
FILÉ KIDS KAUA’I                              

120g de peito de frango cortado em 

cubos, purê de batata e legumes 

salteados na manteiga. 

FRANGO KIDS                               

120g de lé mignon cortado em cubos, 

arroz branco de vó, 100g de batatas 

fritas douradinhas. 

SPAGHETTI KIDS                          
Massa grano duro ao molho de sua 

escolha – branco, sugo e bolonhesa.   



CHORIPAN                                                

NOVIDADE

Tradicional sanduíche argentino preparado 

com pão francês crocante e linguiça 

artesanal grelhada. Servido com chimichurri, 

vinagrete e molho aioli da casa.

Na hora que a fome aperta, 

nossos burguers, lanches 

e hot dogs podem ser 

opções perfeitas para a sua 

refeição.  

Com pães, hambúrgueres e 

molhos feitos na casa, 

combinam ingredientes 

selecionados em uma 

explosão de sabores!

SANDUÍCHE DE CARNE CREMOSA                       

Saborosíssimo sanduíche de carne com blend de queijos, 

pão fresquinho, tomate e nalizado ao toque do chef. 

lanc hes



HOT DOG KAUA’I                                                                    
Este é um dos clássicos do Restaurante. Proporciona 

experiência gastronômica única pelo sabor 

aperfeiçoado com a criatividade do Chef. O lanche 

surpreende paladares na fusão entre molho pomodoro, 

milho, requeijão, duas salsichas e muçarela gratinada, 

nalizado com a crocância da batata-palha.

SMASH CLASSIC KAUA’I                                       
Pão da casa, dois smash burguer, molho aioli, 

muçarela, alface, tomate. É servido com batata frita 

e molho aioli.

SMASH BACON                                                           
Bacon até a última mordida! É feito com pão da 

casa, dois burger smash de 90 gramas, molho da 

casa, cheddar, bacon crocante, cebola 

caramelizada e tomate. Acompanha batata frita 

crocante e molho da casa.

SMASH X-BURGUER KIDS                                     
Tradicional sanduíche americano leva pão e 

hambúrguer, um smash de 90g e muçarela. Fica 

perfeito servido com batata frita e molho aioli.

SMASH X-BURGUER                                                 
Tradicional sanduíche americano leva pão e 

hambúrguer feitos na casa e muçarela. Fica perfeito 

servido com batata frita e molho da casa.

SMASH BURGUER                                                     
Um burger especial com a combinação de pão de 

hambúrguer, dois burguers smash, tomate, alface, 

cheddar. Acompanha batata frita e molho aioli.

lanc hes



Huuuummmm... Saborear o 

sentimento de satisfação no 

paladar mantendo a saúde e 

levando à perda de peso... é 

com esses intuitos que a 

seção low carb foi 

minuciosamente elaborada 

por nossos chefes.

Conheça as possibilidades, 

sem peso na consciência e 

muito gostinho de quero 

mais!

LOW CARB

OMELETE                                                                                   

NOVIDADE

Omele acompanhada de salada de folhas e tomate 

com um toque de queijo ricota 

SALMÃO COM REDUÇÃO DE VINHO
Salmão grelhado, acompanha legumes e redução de 

vinho .

Palmito pupunha grelhado e assado, apresentando 

um sabor suave e macio, é servido ao molho cítrico 

de azeite e limão e nalizado com salsinha.

PUPUNHA  ARTESANAL
VEGETARIANO

CEVICHE DE SALMÃO
Salmão temperado com molho cítrico, julienne 

de cebola roxa, tomate cereja, pimenta de 

cheiro e nalizado ao toque do chef.

ENTRADAS

SALADA MIX DE FOLHAS 
Refrescante salada, leva mix de folhas e tomate 

cont, regado com seu próprio azeite. 

SALADAS

SALADA CAESAR DE FRANGO 
120g de frango grelhado cortado em tiras, 

mix de folhas, croutons, parmesão em 

lascas e o saboroso molho caesar.

SALADA CAESAR TRADICIONAL 
Essa tradicional e deliciosa salada leva mix 

de folhas, croutons, tomate-cereja, 

parmesão em lascas e o saboroso molho 

caesar.

SALADA DA CASA
Mix de folhas, manga e presunto de Parma. 

Finalizada com tomate cont, regado com 

seu próprio azeite.

Chef Rafael



pizzas

BRÓCOLIS C/ BACON  
Molho de tomate caseiro, muçarela, bacon,  brócolis, 

tomate-cereja, catupiry, orégano e azeitona preta.

BAIANA    
Molho de tomate caseiro, muçarela, calabresa, bacon, 

cebola, pimenta calabresa, azeitona preta e orégano.

BACON  
Molho de tomate caseiro, muçarela, bacon crocante, 

orégano e azeitona preta.

BACON AO CREME  
Molho de tomate caseiro, muçarela, bacon, 

creme especial, orégano e azeitona preta.

CALABRESA ACEBOLADA 
Molho de tomate caseiro, muçarela, calabresa, 

cebola, orégano e azeitona preta.

CALABRESA 
Molho de tomate caseiro, muçarela, calabresa, 

orégano e azeitona preta

BOLONHESA 
Molho de tomate, carne moída, milho, cebola, cebolinha,
muçarela, orégano e azeitona preta.

ANCHO AO CREME E ALHO
Molho, muçarela, ancho, creme especial, alho granulado,

azeitona preta, orégano.

BACALHAU
Molho de tomate, muçarela, bacalhau desado, palmito,
orégano, azeitona preta. 

ATUM
Molho de tomate, muçarela, atum, cebola,

azeitona preta e orégano.

B O R D A S
CATUPIRY C/ALHO  

CATUPIRY  

CHEDDAR  

CHOCOLATE  

CREAM CHEESE  



pizzas

B O R D A S
CATUPIRY C/ALHO  

CATUPIRY  

CHEDDAR  

CHOCOLATE  

CREAM CHEESE  

FILÉ C/ RÚCULA   
Molho de tomate caseiro, muçarela, lé mignon, rúcula, 

azeitona preta e orégano.

FILÉ C/ CATUPIRY  
Molho de tomate caseiro, muçarela, lé mignon, catupiry e 

azeitona preta. 

FRANGO CREMOSO 
Massa, molho de tomate caseiro, frango desado, requeijão 

cremoso, champignon, coberta com muçarela.

CARNE C/ MOSTARDA 
Molho de tomate caseiro, muçarela, carne em tiras, alho e 

creme de mostarda.

MARGUERITA  
Molho de tomate caseiro, muçarela, tomate, orégano, azeitona 

preta e manjericão fresco.

FRANGO C/ CATUPIRY  
Molho de tomate caseiro, muçarela, frango desado, catupiry, 

orégano e azeitona preta.

FRANGO ESPECIAL
Molho de tomate caseiro, muçarela, frango, milho, 

tomate-cereja, cream cheese, orégano e azeitona preta.

Molho de tomate caseiro, muçarela, milho ao creme, azeitona 

preta e orégano.

MILHO AO CREME

CAMARÃO AGRIDOCE
Molho de tomate, muçarela, camarão, abacaxi caramelizado,
orégano e azeitona preta. 

CAPRESE        
Molho de tomate caseiro, muçarela, tomate, pesto de azeitona 
preta, manjericão e muçarela de búfala.

MODA DA CASA
Molho de tomate caseiro, muçarela, presunto, frango, 

calabresa, bacon, milho, ovo, azeitona preta e orégano.

CAMARÃO
Molho de tomate, muçarela, camarão, orégano e azeitona preta. 



pizzas

TACCHINO
Molho de tomate caseiro, muçarela, peito de peru 

defumado, catupiry, alho-poró, orégano e azeitona preta.

STROGONOFF DE CARNE
Molho de tomate caseiro, muçarela, strogonoff de

carne, orégano, azeitona preta e batata palha.

QUATRO QUEIJOS
Molho de tomate caseiro, muçarela, provolone, 

gorgonzola, catupiry, orégano e azeitona preta.

PROVINCIANA
Molho de tomate caseiro, muçarela, calabresa, 

tomate, catupiry, cebola, azeitona preta e orégano.

PORTUGUESA
Molho de tomate caseiro, muçarela, presunto, 

ovo, cebola, orégano e azeitona preta.

PANTANEIRA
Molho de tomate caseiro, muçarela, carne seca desada, 

banana-da-terra, cebola, azeitona preta e orégano.

ROMANESCA 
Molho de tomate caseiro, muçarela, bacon, champignon, 

palmito, azeitona preta e catupiry.

PEPPERONI 
Molho de tomate caseiro, muçarela, pepperoni, 

orégano e azeitona preta.

MUÇARELA
Massa ninha feita na casa, molho com tomates frescos, 

muçarela, azeitona preta e orégano.

SANDUBA 
Molho de tomate, milho, presunto, tomate, palmito, 
frango, bacon, creme de leite, calabresa, muçarela, 
orégano e azeitona preta. 

TOMATE SECO COM RÚCULA 
Molho de tomate, muçarela, rúcula, tomate seco, 
orégano e azeitona preta. 

B O R D A S
CATUPIRY C/ALHO  

CATUPIRY  

CHEDDAR  

CHOCOLATE  

CREAM CHEESE  



pizzas doces

MARACUJÁ  
Creme de leite, chocolate branco e maracujá.

BANANA COM 
CHOCOLATE BRANCO 

CHOCOLATE   

CALIFÓRNIA 
Creme, muçarela, go, pêssego,abacaxi, cereja, e leite condensado.

ABACAXI COM 
CHOCOLATE BRANCO

Muçarela, abacaxi e chocolate branco.

SENSAÇÃO 
Creme de leite, chocolate ao leite, chocolate branco e morango. 

CHOCOLATE   BRANCO 

DOIS AMORES
Creme de leite, muçarela, chocolate branco e chocolate ao leite



sobremesas

NO DIA DO SEU 

ANIVSÁO, 
A SOBREMESA É POR 

NOSSA CONTA!

BROWNIE COM CALDA DE CHOCOLATE            
Tradicional sobremesa combina com a maciez da massa 

de chocolate e a crocância da noz pecan com intenso 

sabor do chocolate meio amargo com o doce do sorvete 

de creme, equilibrando tudo com um toque de raspas de 

limão siciliano servido sobre uma calda  cremosa de 

chocolate.

PETIT GÂTEAU DE CHOCOLATE                                 
Clássica sobremesa francesa, o petit gâteau de chocolate 

é a combinação perfeita entre o quente e o frio.

Para que sua experiência 

gastronômica tenha 

um nal perfeito, escolha 

entre as nossas 

deliciosas, clássicas e 

sosticadas sobremesas. 

Prove e adoce sua 

refeição. 

Banana caramelizada e 

ambada. Acompanha doce de 

leite e sorvete de creme 

BANANA FLAMBADA      
Tradicional pudim de leite 

condensado feito na casa.

PUDIM COM CALDA          
Artesanal e cremoso, uma 

delícia memorável de limão 

siciliano.

MOUSSE DE LIMÃO          24,90

CREME DE PAPAYA
Tradicional e cremoso creme de mamão 

papaya servido com licor de Cassis 



BEBIDAS

ADICIONAL LEITE  

ÁGUA COM GÁS  

ÁGUA DE COCO  

ÁGUA SEM GÁS 

CITRUS - LATA  

COCA - LATA  

COCA ZERO - LATA  

COPO ESPECIAL (GELO E LIMÃO)  

FANTA LARANJA - LATA  

GATORADE 500ML  (TODOS)

GUARANÁ 350ML  

GUARANÁ ZERO 350ML  

H2OH LIMONETO  

SODA 350ML - LATA 

SUCO NATURAL LARANJA - COPO  

SUCO NATURAL LIMÃO - COPO  

SUCO PÊSSEGO - LATA 

SUCO POLPA ABACAXI - COPO  

SUCO POLPA ABACAXI C/ HORTELÃ - COPO  

SUCO POLPA ACEROLA - COPO  

SUCO POLPA ACEROLA C/ LARANJA - COPO  

SUCO POLPA CUPUAÇU - COPO  

SUCO POLPA MARACUJÁ - COPO  

SUCO POLPA MORANGO - COPO  

SUCO UVA  - LATA 

TÔNICA - LATA  



BEBIDAS

C E R V E J A S
AMSTEL 600ML

CORONA EXTRA LN 330ML

HEINEKEN 600ML

HEINEKEN LONG NECK

HEINEKEN ZERO ÁLCOOL 330ML

IMPÉRIO LAGER 600ML

IMPÉRIO LONG NECK GOLD 210ML 

IMPÉRIO LONG NECK LAGER 275ML

LEOPOLDINA IPA

LEOPOLDINA PILSNER EXTRA 500ML

LEOPOLDINA WEINZNIER 500ML

LEOPOLDINA WITIBIER 500ML

ORIGINAL 600ML

SHOT COM LIMÃO E SAL (C.D.B)

 CHOPP COLINA 400ML (CANECA)

CHOPP COLINA COSMEL 400ML (CANECA)

C H O P P

JÄGERMEISTER

COINTREAU

L I C O R E S 
D I G E S T I V O S ( D O S E S )

LICOR 43

BACARDI CARTA BLANCA

R U M ( D O S E S )

JOSÉ CUERVO GOLD

JOSÉ CUERVO SILVER

T E Q U I L A S ( D O S E S )

AMARULA

BOURBON 

CAMPARI

CONHAQUE DOMECQ

GIM IMPORTADO

MALIBU 

MARTINI DRY

SAQUÊ JUN DAITI

SMIRNOFF   

STEINHAEGER

B E B I D A S 
Q U E N T E S ( D O S E S )

C A C H A Ç A S ( D O S E S )

SAGATIBA DOSE

SELECTA



BEBIDAS

V O D K A S
ABSOLUT DOSE

ABSOLUT GARRAFA

W H I S K Y  
J O H N N I E  W A L K E R
J. WALKER RED LABEL DOSE

J. WALKER RED LABEL GARRAFA

J. WALKER BLACK LABEL DOSE

J. WALKER BLACK LABEL GARRAFA

W H I S K Y P R E M I U M
OLD PARR DOSE

OLD PARR GARRAFA

BALLANTINE’S GOLD SEAL DOSE

BALLANTINE’S 12 ANOS - GARRAFA

BUCHANAN’S DOSE

BUCHANAN’S GARRAFA

T E N N E S S E
JACK DANIEL’S DOSE

JACK DANIEL’S GARRAFA

E N E R G É T I C O
Red Bull

C A F É S
RISTRETTO / LEGGERO

CONSULTE AS CARTAS 
DE VINHOS,  DRINKS  E 
CERVEJAS ESPECIAIS

Nossa equipe é 

constantemente 

treinada para lhe 

oferecer a opção que 

mais harmoniza com 

o prato que 

você escolher.

BEBIDAS



EVENTOS INFANTIS
Brinquedoteca com monitor

Playground externo

Aniversários, festas infantis, comemorações diversas, etc.

Escolha o menu 
dentre as opções
disponíveis

Comemore!

Escolha o espaço
Salão
Pub
Espaço Kaloa

Garçom e barman

SERVIÇOS INCLUSOS

É muito simples!

Faça sua festa aqui!

Fale com o e faça seu agendamento:  Alessandro (66) 99237-5232

Comemore no Kaua’i

Excelente opção para 
seus eventos particulares!

22 3311



PAGUE COM OS CARTÕES

KAUAIRESTAURANTE RESTAURANTEKAUAIOFICIAL

SIGA O KAUA'I NAS REDES SOCIAIS!


