
Cardápio
Assinado pela Chef e Nutricionista Aline Lemos

Franguinho com Quiabo - acompanhado de arroz, tutu a mineira, ovo frito, angu, lingui-
ça da roça e torresmo.......................................................................... R$ 115,00  

Fricasse de  Frango – acompanhado de arroz branco, batata frita ....................R$ 110,00 

Costelinha ao Barbecue de Goiabada Cascão – acompanhada de arroz cheiroso, bata-
tas rústicas fritas, tutu mineiro.............................................................. R$ 117,00 

Feijão Tropeiro - acompanhado de arroz branco, lombo grelhado, 
ovo frito, banana a milanesa)................................................................ R$ 115,00

Escondidinho de Banana da Terra – com carne seca acebolada acompanhada de arroz de 
brócolis .......................................................................................... R$ 120,00

Truta Ao Pesto De Tomate Seco – acompanhada de arroz cozido no leite de coco, 
cenoura saute .................................................................................. R$ 140,00

Moqueca Vila Chico – acompanhada de pirão e arroz branco................... R$ 125,00

Filé Gratinado com molho branco, gorgonzola, mussarela, acompanhado de arroz e 
Brócolis ao alho ................................................................................ R$ 140,00

Espaguete ao Molho de Parmesão com Limão Siciliano acompanha 
Tornedor .............................................................................................................................R$140,00

Risoto de Abóbora  e Crispy de Couve acompanha Tornedor ................ R$ 145,00

2 anos0
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Nossa proposta: Oferecer aos moradores e visitantes de São 
Lourenço a comida mineira do jeitinho que ela  é e proporcio-
nar uma experiência inesquecível, para relembrar sua in-
fância ou imaginar como era a experiência da alimentação 
nas fazendas de Minas... porque nas fazendas de Minas 
tudo era motivo para uma mesa farta.
Em Agosto de 2017 reinauguramos o Restaurante do Chico, 
antigo Pesqueiro do Chico, com uma equipe nova e treinada 
pela Chef e nutricionista Aline Lemos com o propósito de ofe-
recer esta experiência. Seja bem-vindo e aproveite.
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“As donas de casa não conheciam a ciência da alimentação, 
mas eram exímias na arte da alimentação, o que vale muito mais .”

Casa Grande &Senzala , Gilberto Freyre, 1933,p.158

Neisa Melo

Família Vila Chico,
dedicada em atender bem
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Entradinhas

Dupla Mineira - pastelzinho de linguiça da roça com queijo canastra e orapronobis & pas-
telzinho ovo caipira, panceta e couve – acompanha geleia de pimenta e vinagrete 
(2 unidades de cada ) ......................................................................... R$ 38,00
Croquete de Costela Recheada com Gorgonzola ............................ R$ 48,00
Tábua de File em íscas (200 grs)  com mandioquinha frita...................... R$ 65,00
Tábua Mineira: Linguiça da roça acebolada e Mandioca frita .... R$ 50,00 

Bolinho de Bacalhau................................................................... R$ 52,00

Iscas de Peixe ao Molho Tártaro acompanha batatas rústicas ............... R$ 60,00

Jiló Crocante .............................................................................. R$ 40,00

Batata Frita com Queijo e Bacon................................................. R$ 38,00

Linguiça da Roça com Bolinha de Queijo..................................... R$ 50,00

Porção de bolinha de Queijo......................................................... R$ 42,00

As entradinhas são preparadas na quantidade exata para você esperar o 
prato principal , não precisa ter medo de pedir uma entrada inteira que vai 
sobrar um espacinho, com certeza, para as delícias que estão por vir!

As entradinhas são preparadas na quantidade exata para você esperar o 
prato principal , não precisa ter medo de pedir uma entrada inteira que vai 
sobrar um espacinho, com certeza, para as delícias que estão por vir!

Truta Ao Pesto De Tomate Seco – acompanhada de arroz cozido no leite de coco, 
cenoura saute .................................................................................. R$ 140,00

Moqueca Vila Chico – acompanhada de pirão e arroz branco................... R$ 125,00

Filé Gratinado com molho branco, gorgonzola, mussarela, acompanhado de arroz e 
Brócolis ao alho ................................................................................ R$ 140,00

Espaguete ao Molho de Parmesão com Limão Siciliano acompanha 
Tornedor .............................................................................................................................R$140,00

Risoto de Abóbora  e Crispy de Couve acompanha Tornedor ................ R$ 145,00



Franguinho com Quiabo - acompanhado de arroz, tutu a mineira, ovo frito, angu, lingui-
ça da roça e torresmo.......................................................................... R$ 115,00  

Fricasse de  Frango – acompanhado de arroz branco, batata frita ....................R$ 110,00 

Costelinha ao Barbecue de Goiabada Cascão – acompanhada de arroz cheiroso, bata-
tas rústicas fritas, tutu mineiro.............................................................. R$ 117,00 

Feijão Tropeiro - acompanhado de arroz branco, lombo grelhado, 
ovo frito, banana a milanesa)................................................................ R$ 115,00

Escondidinho de Banana da Terra – com carne seca acebolada acompanhada de arroz de 
brócolis .......................................................................................... R$ 120,00

Truta Ao Pesto De Tomate Seco – acompanhada de arroz cozido no leite de coco, 
cenoura saute .................................................................................. R$ 140,00

Moqueca Vila Chico – acompanhada de pirão e arroz branco................... R$ 125,00

Filé Gratinado com molho branco, gorgonzola, mussarela, acompanhado de arroz e 
Brócolis ao alho ................................................................................ R$ 140,00

Espaguete ao Molho de Parmesão com Limão Siciliano acompanha 
Tornedor .............................................................................................................................R$140,00

Risoto de Abóbora  e Crispy de Couve acompanha Tornedor ................ R$ 145,00

Verduras e legumes frescos , tudo picado na hora de refo-
gar para não perder o suco.
O frango, criado solto no terreiro e em ocasiões especiais, 
era servido ensopado com quiabo , couve e angu .
Em nosso cardápio você vai encontrar um Franguinho com 
quiabo delicioso, porém o nosso não é preparado com 
frango caipira mas a receita segue a risca a receita das fa-
zendas. O angu é o verdadeiro angu mineiro também cha-
mado de ANGU de ESCRAVO, que é preparado com 
água e fubá. O tempero para o angu está no caldo do 
frango que o acompanha.
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Porque nas fazendas de Minas
tudo era motivo para uma mesa farta



Refeição para 2 pessoas
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ovo frito, banana a milanesa)................................................................ R$ 115,00
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brócolis .......................................................................................... R$ 120,00

SALADAS

Carpaccio de Pupunha................................................................ R$ 44,00  
Salada Vila Chico – palmito, alface, tomate, cebola, ovo, cenoura ............... R$ 40,00 

Nossas saladas são para 2 pessoasNossas saladas são para 2 pessoas
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Nosso cardápio conta com outros ingredientes da culinária 
mineira, como o QUEIJO CANASTRA , QUEIJO DE 
ALAGOA , ORA PRO NOBIS , OVO CAIPIRA , COS-
TELINHA, CARNE DE LATA...
Atendendo a pedidos, incluímos um prato típico italiano: 
o risoto, mas para não perder a origem sugerimos que ex-
perimentem o Risoto De Abóbora que foi uma brinca-
deira deliciosa que fizemos.
E para as crianças não ficarem de fora, comerem tudo ra-
pidinho pra depois sairem brincando e o papai e mamãe 
poderem degustar nossas delicias, temos o tradicional file-
zinho com batata frita ou purê de batata.
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O ingrediente mais importante:
Você e nosso prazer em recebê-lo 
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Vegetarianos

Lasanha de Berinjela (Individual) – berinjela, molho pomodoro, 

queijo mussarela, queijo parmesão ........................................................... R$ 55,00

Risoto de Palmito (Individual) ....................................................... R$ 60,00

Risoto De Abobora (Individual) ...................................................... R$ 60,00



Massas e Risotos

Franguinho com Quiabo - acompanhado de arroz, tutu a mineira, ovo frito, angu, lingui-
ça da roça e torresmo.......................................................................... R$ 115,00  
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Lasanha de Presunto E Queijo (individual)...................................... R$ 65,00

Risoto de Funghi Secchi e Iscas de Filé (individual) ........................... R$ 67,00

KIDS (individual)

Espaguete à Bolonhesa/Pomodoro................................................ R$ 55,00

Filé de Frango Grelhado acompanhada de arroz, feijão e fritas.................. R$ 50,00

Filé  Bovino Grelhado acompanhada de arroz, feijão e fritas ..................... R$ 62,00

Filé de Peixe acompanhada de arroz, feijão e fritas .................................... R$ 60,00

Executivos

Frango com Quiabo companhada de arroz, tutu e angu (individual) .......... R$ 65,00

Costelina companhada de arroz  e tutu (individual) .................................. R$ 65,00

Tropeiro acompanhado de arroz  e lombo (individual) ................................. R$ 65,00

Truta acompanhada de arroz de leite de côco e cenoura souté (individual)........... R$ 65,00

Tornedor acompanhada de arroz, feijão e fritas (individual) ......................... R$ 75,00



GUARNIÇÕES

Arroz ......................................................................................... R$ 28,00
Arroz Cheiroso com alho frito e cheiro verde  ......................................... R$ 30,00
Feijão /Pirão ............................................................................... R$  28,00
Tutu........................................................................................... R$  30,00
Omelete ..................................................................................... R$  25,00
Omelete com Queijo .................................................................... R$  30,00
Ovo . .......................................................................................... R$  6,00

SOBREMESAS

Curau de Milho Verde................................................................ R$ 15,00
Doce de Leite com Queijinho Mineiro ........................................... R$ 15,00
Doce de Abóbora com Coco .......................................................... R$ 12,00
Goiabada com Queijo ........................................................................R$12,00
Romeu e Julieta - sorvete de Queijo com calda quente de goiabada ............... R$ 25,00
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Tornedor .............................................................................................................................R$140,00
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CERVEJAS ARTESANAIS

Ipa -  Cerveja originaria da Índia, sigla para o nome India Pale Ale. De paladar amargo devido 
a concentração de lúpulos, extremamente aromáticas, refrescantes e fáceis de beber. Sua cor dourada 
a acobreada são inconfundíveis. Apresentam um teor alcoólico alto, variando entre 5,5 a 7,5%.

Session Ipa -  Cerveja de corpo muito leve e teor alcoólico baixo, de cor amarela bem clara. 
Maior presença de lúpulo, com paladar amargo de características cítricas e levemente resinosas.

Pilsen - Cerveja alemã mundialmente conhecida por ser mais leve e descontraída, ou seja, uma 
opção ideal para os dias mais quentes do ano. De aroma inconfundível e com a espuma consistente 
saindo do copo, elas apresentam amargor de leve a alto e teor alcoólico médio.

Weiss - Famosa cerveja alemã de trigo, muito conhecida por seu tom claro e opaco. O sabor é 
bastante leve e refrescante, com uma suave acidez. Possui teor alcoólico moderada, variando entre 5% 
e 6%. Servida em dose unica, copo longo de base larga.

Witbier - Cerveja belga, tradicionalmente produzida com malte de cevada e trigo e adição de 
especiarias. Com um paladar refrescante, delicada acidez e um toque cítrico. Com baixo teor alcoó-
lico, seu sabor original e marcante, harmoniza muito bem com peixes.

Consultar rótulos disponíveis com o garçom, preços variam de  R$22 à R$35,00
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Você vai experimentar uma comidinha Mineira preparada como 
no tempo da nossa avó:  arroz  frito no alho e óleo e o feijão refo-
gado como antigamente.

Você vai experimentar uma comidinha Mineira preparada como 
no tempo da nossa avó:  arroz  frito no alho e óleo e o feijão refo-
gado como antigamente.

Quando preparamos a comida para você, fazemos isso com cari-
nho e calculamos as medidas para que fique muito bem servido. 
Você vai se surpreender. Se desejar pedir meia porção, também po-
deremos servir, no entanto, será cobrado o valor correspondente a 
70% do preço/cardápio, já que a mão de obra praticamente não se 
altera. Além disso, a comida é tão gostosa que acreditamos que 
você vai se deliciar até o último grãozinho.
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Aqui você almoça ouvindo música ao vivo, na qualidade 
e altura certas para acompanhar seu almoço, sua con-
versa e tornar ainda mais agradáveis os momentos que 
passar conosco. Neste sentido sugerimos um Couvert 
Artístico de R$ 5,oo por pessoa e agradecemos, em 
nome do artista sua opção em contribuir.
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passar conosco. Neste sentido sugerimos um Couvert 
Artístico de R$ 5,oo por pessoa e agradecemos, em 
nome do artista sua opção em contribuir.

Queremos muito que você tenha  
uma experiência na Culinaria mineira



BEBIDAS

Cervejas Long Neck: Stella, Heineken, Budweiser.......................... R$  13,00
Heineken Zero ............................................................................. R$  13,00

DRINKS (Consultar o garçom sobre a disponibilidade de frutas)
Caipirinha.................................................................................. R$  25,00
Caipvodka.................................................................................. R$  28,00
Saquerinha................................................................................. R$  30,00
Mojito ........................................................................................ R$  30,00

DOSES
Cachaça ..................................................................................... R$  6,00
Vodka......................................................................................... R$  18,00
Rum / Campari ......................................................................... R$  18,00
Amarula .................................................................................... R$  20,00

Vinho Seco (garrafa).................................................................. R$  75,00
Taça de Vinho Suave .................................................................. R$  18,00
Taça de Vinho Seco..................................................................... R$  25,00

REFRIGERANTES
(Coca Cola | Coca Cola Zero | Guaraná | Guaraná Zero 
Schwepps | Sprit/ Sprit Zero | Fanta uva / laranja ...................... R$  7,00
Ice Tea (limão e pêssego) Matte Leão ............................................ R$  7,00

Água São Lourenço 300ml com gás/sem gás ............................... R$  400



SUCOS NATURAIS

Laranja ...................................................................................... R$  9,00
Laranja / Beterraba.................................................................... R$  10,00
Laranja / Cenoura ..................................................................... R$  10,00
Laranja / Morango.................................................................... R$  11,00
Laranja/Beterraba/Cenoura ........................................................... R$  11,00

Limão ......................................................................................... R$  9,00
Limão / Hortelã.......................................................................... R$  10,00
Limão / Hortelã / Gengibre ........................................................ R$  11,00

Abacaxi ...................................................................................... R$  10,00
Abacaxi/Hortelã ........................................................................ R$  11,00
Abacaxi / Gengibre..................................................................... R$  11,00
Abacaxi Hortela/ Gengibre ......................................................... R$  11,00
Abacaxi / Morango.................................................................... R$  12,00

Melancia.................................................................................... R$  9,00
Melancia / Morango ................................................................. R$  11,00
Melancia / Gengibre................................................................... R$  11,00
Melancia /Laranja ........................................................................... R$ 10,00

Maracujá................................................................................... R$  9,00
Maracujá / Manjericão ............................................................. R$  10,00

Uma jarra de suco
será cobrado o valor de 04 sucos conforme a fruta/sabor



Pensando no meio ambiente paramos de oferecer e utilizar os ca-
nudos para bebidas. 
Aqui primamos pelo bem-estar de todos. Nesse sentido investimos 
em um Biodigestor. Hoje cultivamos dentro da Vila Chico parte 
das hortaliças utilizadas no restaurante, além disto reaproveita-
mos nosso lixo orgânico e o transformamos em adubo para nossas 
hortas, floreiras, árvores frutíferas e geramos o biogás que é utili-
zado em nossa cozinha.

Pensando no meio ambiente paramos de oferecer e utilizar os ca-
nudos para bebidas. 
Aqui primamos pelo bem-estar de todos. Nesse sentido investimos 
em um Biodigestor. Hoje cultivamos dentro da Vila Chico parte 
das hortaliças utilizadas no restaurante, além disto reaproveita-
mos nosso lixo orgânico e o transformamos em adubo para nossas 
hortas, floreiras, árvores frutíferas e geramos o biogás que é utili-
zado em nossa cozinha.

Amamos a Natureza,
respeitamos e preservamos o meio ambiente 



PARA LEVAR E CURTIR

Unidade ..................................................................................... R$  25,00
(verifique disponibilidade)

Embalado e congelado
Pcte. 10 unidades ........................................................................ R$  35,00
Bolsa térmica (ótima para carregar o pão de queijo)..................... R$  30,00

Café mineiro, toda manhã entre 8 e 10 horas. Venha saborear.
Horário de funcionamento para almoço: 
Terça à domingo, de 11h00 às 16h00

Agende sua reunião, encontro ou festa com colegas e amigos. 

Fale com a gente

(35)9 8891 1044



Rua, Alameda das Alamandas - 490 - Vila Chico - São Lourenço, MG.

f/restaurantevilachico
Instagram @restaurante.do.chico
www.restaurantedochico.com.br


