Rabanada de brioche em crosta de amêndoas acompanhada de creme inglês servido em um bowl de chocolate caramelo e ﬂor de sal.

Couvert
R$ 94,20

Entrées Chaudes
R$ 106,10

Assada com pesto de manjericão, redução de balsâmico e ovas
de Tobiko. Acompanha cesta de pães.

R$ 137,50

Camembert assado ﬁnalizado com amêndoas e mel de trufas.
Acompanha cesta de pães.

R$ 101,60

Camembert em crosta de nozes. Acompanha mel silvestre e
geleia de frutas vermelhas.

R$ 197,90

Lâmina de Foie Gras sautée, servida com abacaxi grelhado,
calda da própria fruta e ninho de alho poró.
(Sujeito à disponibilidade)

R$ 66,50

Ovo orgânico quente, servido com ﬂor de sal in natura e ovas de
salmão.

R$ 379,95

Jamón ibérico de 36 meses de maturação. Servido com melão,
ﬁgo fresco e pão de fermentação natural.

R$ 109,60

Toast de brioche com queijo de cabra francês, ﬁgos grelhados
com mel, crema de balsâmico e amêndoas.

R$ 128,30

Trio de camarão empanado em coco fresco, guarnecido de
molho de laranja.

Sopas
R$ 78,90
Elaborada através de experiências vividas no famoso Café de La
Paix em Paris. Como a receita é mantida em segredo, coube a
nós decifrar seus sabores.

R$ 135,80
Receita típica do nordeste americano.

R$ 192,40

CREME DE MANDIOQUINHA COM
R$ 116,10
CAMARÃO
R$ 182,70
Creme de pinhão (produto sazonal) com lâmina de Foie Gras
grelhada.

Pratos divididos sofrerão acréscimo de 20%

Do Rio ao Mar
R$ 351,50

R$ 170,40

Prato clássico criado em Manhattan, New York, no histórico
Delmonico’s Restaurant, em 1876. Leva em seu preparo creme
de leite, páprica e cognac. Acompanha arroz branco e batatas
Fleck.

Truta grelhada, recheada com banana e gratinada ao queijo
roquefort. Acompanha arroz branco com lâminas de amêndoas.

R$ 357,40

Prato clássico da cozinha mediterrânea, repleto de aromas e
sabores e ﬂambado com cognac Hennessy VSOP.

R$ 226,87

Cortes de robalo empanado, servido sobre cama de purê de
batata baroa, um ﬁnalizado com molho mediterrâneo e ovas de
salmão, e outro com castanha e mel.

LAGOSTA AO THERMIDOR (2 PESSOAS)
R$ 632,52

Um dos pratos de frutos do mar mais famosos e emblemáticos.
Criado em 1880 pelo Chef Auguste Escoffier em Paris. Rico e
empolgante, é perfeito para uma ocasião muito especial.
Acompanha arroz branco.

R$ 207,20

Salmão em crosta recheado de cream cheese e pistache,
guarnecido de risotto de alho poró e molho de limão siciliano.

Pratos divididos sofrerão acréscimo de 20%

R$ 180,20

Filet de truta grelhado, servido com risotto de castanhas e
molho de vinho branco.

Caças
R$ 217,80

Coxa e sobrecoxa de pato conﬁtadas e magret de canard em
lâminas seladas. Acompanha purê de batata e molho agridoce
de tamarindo com toque picante.

R$ 241,30
Empanado em crosta de pistache, grelhado, servido com molho
de hortelã. Acompanha massa tipo sorrentino recheada com
pera caramelizada e gorgonzola.

R$ 215,40
Prensado de paleta de cordeiro, servido com purê de batata
doce roxa, farofa de castanhas, pinoli e molho de hortelã.

R$ 219,50
Grelhadas, ao molho de frutas vermelhas, acompanham
mousseline de mandioca e brisuré de trufas.
(Sujeito à disponibilidade)

R$ 201,60
Lâminas de peito de pato seladas levemente, ao molho de
laranja, servidas com risotto de limão siciliano e bouquet de
aspargos.

Pratos divididos sofrerão acréscimo de 20%

Carnes
R$ 246,20

R$ 236,80

Fettuccine de funghi ao molho de cogumelos Morilles e sálvia,
acompanhado de medalhão de mignon e velouté de aspargos.

Tournedo de mignon grelhado, servido com molho de queijo
roquefort, gratin de batatas e nuances de páprica.

R$ 271,26

R$ 278,90

Medalhão de mignon com manteiga de trufas negras e risotto
de laranja.

Tournedo de mignon grelhado, servido com molho de três
mostardas, risotto de parmesão e Foie Gras com ﬂor de sal.
(Sujeito à disponibilidade)

R$ 223,20

Medalhão de mignon grelhado, acompanha risotto de queijo
camembert com aspargos frescos e molho de vinho branco.

R$ 331,10

Medalhão de mignon ﬂambado com cognac Hennessy VSOP,
acompanha arroz à piemontese com salsinha e parmesão.

R$ 285,93

Medalhão de mignon ﬂambado com cognac Hennessy VSOP, ao
molho de pimenta poivre vert. Acompanha purê de batata.

R$ 231,95
Medalhão de mignon grelhado, servido com risotto de funghi
secchi Porcini e molho velouté de Cabernet Sauvignon.

Pratos divididos sofrerão acréscimo de 20%

R$ 260,60

Releitura do famoso prato servido pelo Chef Paul Bocuse.
Tournedo de mignon grelhado em azeite, servido com batata
rústica, molho de vinho tinto, torrada, Foie Gras e ﬂor de sal.
(Sujeito à disponibilidade)

Massas e Risottos
R$ 223,15

R$ 211,75
Arroz cozido em caldo de polvo, ﬁnalizado com rúcula e tomate
cereja.

R$ 179,80
Tradicional receita da região do Lazio, na Itália, o Carbonara é
uma cremosa combinação de guanciale, ovos, queijo parmesão
e pimenta do reino.

R$ 252,95
Fettuccine com vieiras ﬂambadas no cognac Hennessy VSOP e
Limoncello, ao molho de limão ﬁnalizado com ovas de Tobiko.

R$ 269,30

Fettucine de salmão, ao molho de tomate conﬁt com lascas de
salmão e camarões grelhados.

R$ 183,10

Risotto de açafrão em pistilo, ﬁnalizado com folhas de ouro 24
quilates.

R$ 307,80
Lagosta com fettuccine nero di seppia ao molho de tomate
conﬁt.

Pratos divididos sofrerão acréscimo de 20%

Preparado com vinho branco e tomate cereja.

R$ 273,12
Arroz negro cremoso com avelãs, acompanhado de camarões
grelhados e ﬁnalizado com molho bisque e farofa de brioche.

R$ 182,30
Massa recheada de pera caramelizada e queijo gorgonzola, na
manteiga, sálvia, tomate conﬁt e queijo de cabra.

Fondues
SAVOYARDE (2 PESSOAS)

R$ 371,30

Clássico suíço preparado com mix de queijos Gruyère,
Emmental, Gouda, Maasdam e toque de Kirsch. Acompanha
gnocchi de batata, legume, cogumelo shitake, pera e variedade
de pães de fermentação natural.

BOURGUIGNONNE (2 PESSOAS)

R$ 378,30

Cubos de ﬁlet mignon e de ﬁlet mignon envolto em bacon,
acompanhados da tradicional batata Fleck e 8 tipos de molho.

À CALAMARES (2 PESSOAS)

R$ 547,30

TOMATE (1 PESSOA)

R$ 197,80

FUNGHI PORCINI (1 PESSOA)

R$ 219,70

Fondue em caldo tailandês, acompanhado de camarões, vieiras,
ﬁlet de robalo, 6 tipos de molho e batata rústica.

Fondue de queijo suíço, saborizado com tomate, acompanha
variedade de pães de fermentação natural, brócolis e salsicha
alemã.

Preparado com mix de queijos saborizado com funghi secchi
Porcini. Acompanha gnocchi de mandioquinha, legume,
cogumelo shitake, pera, salsichas de vitela e variedade de pães
de fermentação natural.

Show de Fondue Ludwig
por pessoa* R$ 398,75

Fondue de Queijo, Fondue de Carne e
Fondue de Chocolate ao Leite by LINDT.
*Servido para o mínimo de duas pessoas*

Fondues Doces
R$ 210,87
R$ 212,96

R$ 221,25
R$ 221,25
R$ 202,95
R$ 231,87
R$ 202,95

Opções para duas pessoas.*
Nossos fondues doces são acompanhados por
frutas da estação, pães e marshmallows.

Sobremesas
Servido com sorvete de vanilla e creme inglês.

R$ 65,70

R$ 67,80

Sobremesa à base de merengue, cujo nome é uma homenagem
à bailarina russa Anna Pavlova.

R$ 61,70

Massa de pão de ló umedecida com xarope de Maple, sorvete de
doce de leite com macadâmia, doce de leite artesanal e
bananada, envolta com merengue tostado e ﬂambado com
Cointreau.

R$ 68,30
Petit gâteau de chocolate belga, servido com sorvete de vanilla.

PETIT GÂTEAU DE TOBLERONE

R$ 78,30

Petit gâteau de Toblerone, servido com sorvete de vanilla.

R$ 84,40

Sobremesa feita à base de creme de leite, ovos, açúcar e
semente de fava de baunilha de Madagáscar. Caramelizada à
mesa.

R$ 42,90
Gelatto nas opções de sabores: pistache, mascarpone com
jabuticaba, doce de leite com macadâmia, baunilha ou torta de
laranja.

R$ 75,90

Flambado com cognac Hennessy VSOP e licor Cointreau,
acompanhado de sorvete de vanilla.

R$ 71,50

Frutas variadas ﬂambadas com cognac Hennessy VSOP e licor
Cointreau, acompanhado de sorvete de vanilla.

R$ 59,40

Massa folhada, servida com compota de morango e creme
pâtissière, ﬁnalizado com chantilly.

Não cobramos taxa de serviço

Sob consulta.

R$ 53,10

Menu Conﬁance by Ludwig e Hennessy
Saiba mais sobre essa experiência gastronômica e sensorial inesquecível, servida exclusivamente na
Sala Very Special by Hennessy, a única da marca francesa fora do país de Napoleão Bonaparte.
A viagem é composta por 12 destinos, ou melhor, 12 etapas de conﬁança no que de melhor tem o nosso
Chef a oferecer. Pedir o Menu Conﬁance é uma experiência única, em que preparamos um cardápio
especial sem conhecimento prévio do cliente. Ou seja, é baseado na conﬁança do cliente no que vamos
preparar e servir, daí seu nome.
Consulte nossa gerência.

Eventos
O Ludwig Restaurant disponibiliza coquetel ou open bar em salões com decorações temáticas nas
cores de sua empresa e cardápios personalizados. Proporcionamos jantares e eventos corporativos
com muito mais requinte para seus convidados.
Consulte nossa equipe para mais informações.

@ludwigrestaurantoﬁcial

