
Filé ao madeira
Filé Grelhado regado ao molho madeira com
batatinha e macaxeira frita.

810.

Croquete de bacalhau 08 unidades812.

Mini pastel 06 unidades
Carne, queijo ou camarão.

814.

Kafta 04 unidades
Acompanha molho especial de hortelã.

811.

Brochetes de filé
2 espetinhos de filé intercalados com
pimentões, tomate cereja e cebola.
Acompanha farofa e vinagrete.

825.

Camarão twister
Camarão empanado com filé de siri.

815.

Fish in chips
Iscas de peixe empanadas acompanhadas por fritas.

816.

Explosão nordestina
Bolinho de banana da terra com
charque e queijo coalho.

827.

Filetinos de salmão com gergelim
Acompanha molho teriyaki.

828.

Quadradinho de queijo
Queijo coalho em cubos empanado
com xerém de amendoim.

813.

Cumbuca de sururu 
Sururu cozido levemente em molho de coco.
Acompanha torradas.

809.

Cumbuca de siri 
Filé de siri cozido levemente em molho de coco.
Acompanha farofa de dendê

808.

Brochetes de frango
2 espetinhos de frango intercalados com
pimentões, tomate cereja e cebola.
Acompanha farofa e vinagrete.

826.

Vegana
Vinagrete com grão de bico em cama
de folhas, regado ao molho de ervas. 

832.

Salada rústica
Camarão grelhado, mix de folhas rasgadas,
tomates à Julienne, uva roxa e molho de mostarda.

833.

Lounge salada
Salmão grelhado, mix de alface, rúcula,
manga, kani, gergelim e molho cítrico.

831.

Batatas fritas822.

Macaxeiras fritas823.

Risoto de bacalhau
Arroz arbóreo, bacalhau, rúcula, tomate seco, 
manjericão e queijo. 

840.

Risoto sertanejo
Arroz arbóreo, carne de sol desfiada, couve folha,
cubos de queijo coalho e salsa.

842.

Risoto de camarão com abóbora
Arroz arbóreo, camarão, abóbora,
manjericão e queijo.

841.

Filé ao gorgonzola
Cubos de filé envolvidos com molho cremoso
de gorgonzola e torradas.

845.

Bacalhau à moda do Chef
Lascas de bacalhau, purê rustico de batata,
cenoura, mostarda, ervas e catupiry.

846.

Macaxeira à bolonhesa
Macaxeira cozida com molho à bolonhesa,
gratinada com parmesão.

847.

Banana da terra ao
quatro queijos
Banana da terra grelhada ao
molho quatro queijos.

848.

852. Ceviche de polvo
Polvo cozido no suco de limão siciliano,
cebola roxa, kani, cubos de laranja e laminas de tomate.

Ceviche mix do mar
Filé de peixe, camarão e polvo cozidos no
suco de limão, cebola roxa, tomate cereja, manga
e rodelas de laranja, com salsa ou coentro.

853.

Ceviche da terra
Filé de peixe cozido no suco de limão, cebola roxa,
tomate e maçã cortados em cubos, chips
de batata doce, com salsa ou coentro.

851.

 Petiscar

Panelinhas

Saladas

Tropical
Dois cones de massa fina recheados com mix de folhas,
tomate cereja, manga, abacaxi e ricota.
Acompanha molho chutney de beterraba.

835.

Rosbife
Dois cones de massa fina recheados com mix de folhas,
cebola roxa, tomate, rosbife e queijo do reino. 
Acompanha molho de mostarda.

834.

Raps
Batata suíça de tilápia
Batata inglesa ralada recheada com tilápia,
cebola e mussarela. Acompanha salada.

837.

Batata suíça de frango
Batata inglesa ralada recheada com frango,
cebola, tomate e catupiry. Acompanha salada.

836.

Sugestão do Chef

Ceviches

Macaxeira com carne de sol801.

Filezinho de peixe802.

Feijão com carne seca e bacon805.

Caldos



@hibiscusalagoas

Drinks

Licores

Cervejasespeciais

Bebidas

Sucos

Destilados

Suco com leite17.

Polpas diversas18.

Laranja / Limão/ Abacaxi19.

Suco especial23.

Amarula57.

Cointreau58.

Frangélico59.

Petra Weiss Bier 500ml
Cerveja de Trigo

Petra Aurum 500ml
Cerveja Puro Malte Pilsen

Black Princess  Gold 355ml
Cerveja Premium Puro Malte

Black Princess  Escura 355ml
Cerveja Escura Premium

Weltenburg Kloster
Anno 1050 500ml
Cerveja Puro Malte Clara Tipo Abadia

Weltenburg Kloster
Barock Dunkel 500ml
Cerveja Puro Malte Clara Tipo Abadia

Cerveja Itaipava Lata02.

Cerveja Itaipava Long neck04.

Água mineral06.

Água mineral com gás07.

Refrigerante09.

Aquarius fresh11.

Energético TNT12.

Smirnoff Ice14.

Água de coco 20.

Cerveja Miller Long neck 10.

Johnnie Walker Red27.

Johnnie Walker Black28.

Old Parr29.

Chivas32.

Vodka Orloff33.

Vodka Smirnoff34.

Vodka Absolut35.

Vodka Belvedere3131.

Caipirinha41.

Caipirosca42.

Caipiríssima refrescante
Rum, açúcar, gelo e capim santo ou hortelã.

43.

Caipifruta de polpa44.

Caipifruta de frutas da época45.

Caipiçuípe
Caipirinha com Caraçuípe Prata.

46.

CaipiChandon
Frutas da época socadas com gelo,
Chandon Brut e açúcar.

54.

Sedução
Polpa de morango batida com capim santo,
vodka, leite condensado e gelo.

47.

Gin tônica Tanqueray
Tanqueray, água tônica, gelo e hortelã.

48.

CaipiWine
Vinho, frutas, pimenta rosa, gelo e açúcar.

13.

Sky and sea
Vodka, curaçau, suco de limão e soda.

980.

Green Paradise
Vodka, licor de menta, abacaxi e hortelã.

981.

Sex on the beach
Vodka, licor de pêssego, suco de laranja
e licor de cranberry.

981.

Conheça nossa carta de
vinhos, espumantes e
champagnes.

Gin Tanqueray25.

Cachaça Seleta/Sagatiba37.

Cachaça Caraçuípe Prata38.

Cachaça Caraçuípe Ouro39.

Pitú40.

Coquetel de frutas50.

Coquetel de abacaxi na fruta51.

Bebida com Absolut (acréscimo)55.

Bebida com cachaça especial (acréscimo)56.

Coco loco
Polpa de coco batida com  vodka,
leite condensado e gelo.

52.

Procon Alagoas: 82 3315-3796


