RESTAURANTE SIRI - NITERÓI

SUGESTÕES SIRI
Para 2 pessoas

Mini Risoto de camarão
Camarão à Romana com arroz
primavera
Linguado à moda Siri de Niterói
(grelhado com camarões médios
e creme de aipim)

SUGESTÕES DO CHEFF
2 a 3 pessoas

Filé de tilápia ou badejo, linguado
ou pescada amarela à romana
com molho de camarão (filé
empanado no queijo parmesão
com arroz branco e molho de
camarão)

2 pessoas

Filé de pescada amarela ou
linguado, tilápia ou badejo ao
mediterrâneo com creme de
milho (filé grelhado, molho de
manteiga com champignon,
alcaparras, camarão e limão.
Acompanha arroz branco e
creme de milho)
Filé de badejo ou linguado, tilápia
ou pescada amarela com arroz
de açafrão (filé grelhado com
arroz de açafrão)
Filé de linguado ou badejo,
tilápia ou pescada amarela com
legumes cozidos – Prato light
– (filé grelhado com brócolis,

batata, cebola, cenoura, chuchu,
aspargos, ervilha, azeitonas e
ovos cozidos)
Moqueca de lagosta
(acompanha arroz branco, pirão
e farofa de dendê)
Filé de truta ao molho de
alcaparras (filé grelhado, molho
de manteiga com alcaparras,
arroz branco e batatas cozidas)

TIRA GOSTO

Casquinha de Bacalhau
Casquinha de Siri
Bolinho de Bacalhau
Pastel de Camarão
Pastel de Camarão com Catupiry
Pastel de Queijo
Pastel de Siri
Rã à Dorê
Rã à milanesa
Rã ao Alho

PETISCOS

Camarão Miúdo
Camarão Miúdo ao Alho
Camarão Miúdo à Milanesa
Camarão Miúdo ao Bafo
Camarão Médio
Camarão Médio ao Alho
Camarão Médio à Milanesa
Camarão VG
Filé de Peixe
Ova de Peixe
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Manjubinha
Polvo Frito à Dorê ou à Milanesa
Polvo à Vinagrete
Lula à Milanesa ou à Dorê
Lula ao Alho
Lula à Vinagrete
Patinha de Caranguejo (10
unidades)
Filé Mignon Aperitivo
Misto do Mar
Contra Filé Aperitivo

PORÇÃO

Pirão
Batatas Cozidas
Batatas Soute
Batatas Fritas
Arroz de Brócolis
Arroz à La Grega
Arroz à Piamontese
Arroz Simples
Purê de Batatas
Brócolis ao Alho e Óleo
Guarnição Portuguesa
Guarnição à Moda
Guarnição à Moda do Siri

PRATO INFANTIL
Filé Mignon com Fritas
Filé de Peixe com Purê

SALADAS
De Maionese
Mista

Alface, tomate e cebola
Palmito

FRITADA

De Siri
De Camarão
De Bacalhau
De Polvo

SOPAS

De Siri
Leão Veloso
Caldo Verde
De Camarão

PIZZAS
Camarão
Mussarela
Calabresa

MASSA

Espaguete de Frutos do Mar

CARNES
Picanha
ao Siri do Galeão

CONTRA FILÉ
Simples
À Campanha
Com Fritas e Arroz
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FILÉ MIGNON

Medalhão à Piamontese
Strogonoff
Parmegiana
À Campanha
Com Batatas Fritas
Simples

RISOTO

De Siri
De Camarão
De Polvo
De Bacalhau
De Lula
De Frutos do Mar

BACALHAU 2 A 3
PESSOAS

À Portuguesa
Bacalhau cozido com batata,
brócolis, cebola, pimentão,
tomate, alho, ovo cozido e
azeitona.

À Espanhola

Bacalhau cozido com batata,
cebola, pimentão, tomate, alho,
ovos cozidos, azeitona e molho
de tomate.

À Gomes de Sá

Bacalhau desfiado e refogado no
azeite com cebola e alho com
batata soutê, azeitonas, ovos e
salsa.
Com Arroz de Brócolis

Bacalhau grelhado com arroz de
brócolis

Ao Zé do Pipo

Bacalhau grelhado com brócolis
refogado no azeite, alho e cebola.
Gratinado com molho branco e
purê de batatas.

LAGOSTA 2 PESSOAS

Com Salada Mista
Com Maionese
Ao Thermidor (Lagosta refogada
no azeite, alho, cebola ralada,
flambada com vodka, creme de
leite e um toque de mostarda.
Gratinada com purê de batatas.)

POLVO 2 A 3 PESSOAS
À espanhola

Polvo cozido com batata, cebola,
pimentão, tomate, alho, ovos
cozidos, azeitona e molho de
tomate.

À Portuguesa

Polvo cozido com batata, brócolis,
cebola, pimentão, tomate, alho,
ovos cozidos e azeitona.

Com Arroz de Brócolis
Polvo cozido com arroz de
brócolis.

LULA 2 A 3 PESSOAS
À ESPANHOLA

Lula cozida com batata, cebola,
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pimentão, tomate, alho, ovos
cozidos, azeitona e molho de
tomate.

À Provençal

Lula cozida refogada com tomate,
cebola, pimentão, molho branco
e molho ao sugo gratinado com
purê de batatas.

À Dorê com Purê

com salada de maionese.

Strogonoff de Camarão
Camarão refogado na manteiga,
com alho, cebola, champignon
flambados com conhaque, creme
de leite e catchup. Acompanha
arroz branco e batata soutê.

Brochete de Camarão

CAMARÃO

Camarão médio grelhado no
espeto com tomate, cebola e
pimentão. Acompanha arroz à
grega.

À Baiana

Camarão médio à milanesa.
Acompanha arroz à grega, com
palmito e queijo mussarela
empanados e fritos.

Com arroz de brócolis

Bobó de Camarão
Camarão miúdo, com azeite de
dendê, leite de coco e creme de
aipim. Acompanha arroz branco.

À Monte Carlo

Camarão miúdo refogado no
azeite de dendê com cebola,
tomate, pimentão com arroz
branco e farofa de dendê.

Com Palmito

Camarão miúdo refogado na
manteiga com alho, cebola
ralada, creme de leite e mostarda.
Acompanha arroz com passas.

À Americana

Com Catupiry

Camarão miúdo refogado no
azeite com alho, cebola, tomate,
molho de tomate e molho da casa.
Acompanha arroz branco.

Camarão miúdo refogado na
manteiga, com alho, cebola,
creme de leite e catupiry
gratinado com purê de batatas.

À Milanesa com Arroz à
Grega
Camarão médio à milanesa.
Acompanha arroz à grega.

Camarão miúdo refogado

MOQUECA

À Bordolesa

Com Maionese

no alho, cebola ralada, azeite e sal

Camarão miúdo refogado com
alho, tomate, cebola com molho
da casa e palmito. Acompanha
arroz branco.

De Frutos do Mar
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De Peixe
Acompanham arroz branco, pirão
e farofa de dendê.

MOLHOS

Tártaro
Rosé
À Campanha
À Belle Mounière
De Alho
De Alcaparras
Acebolado
De Amêndoas
De Manteiga
De Camarão

FILÉ DE PEIXE 2
PESSOAS

Simples (Frito, Grelhado ou à Dorê)
Com arroz de brócolis (grelhado
com arroz de brócolis)
Com arroz de brócolis e batatas
coradas (grelhado com arroz de
brócolis e batatas coradas)
Ao molho de alcaparras (grelhado
com arroz branco e batatas
cozidas)
À moda do Siri (grelhado com
camarões miúdos, aspargos,
tomate, palmito, salsa, ervilha e
batatas cozidas)
Ao molho de camarão (grelhado
com molho de camarão e purê)
À Brasileira (grelhado com molho

de camarão, pirão e arroz branco)
À Portuguesa (grelhado com
batata, brócolis, cebola, pimentão,
tomate, alho, ovo cozido e
azeitona)
À Delícia (à dorê com 2 camarões
médios, cebola, tomate, pimentão,
palmito, banana e ervilha à dorê)
Com creme de espinafre (grelhado
com espinafre ao molho branco e
purê)
À Belle Mounière (grelhado, molho
de manteiga com camarão,
alcaparras e champignon.
Acompanha batatas cozidas.)
À Moda (grelhado com camarões
miúdos sem casca, cebola,
tomate, pimentão, ovos e batatas,
todos fritos mais ervilha, azeitona,
salsa e alho torrado)
À Margarida (grelhado com molho
de camarão, polvo e lula, refogado
no azeite com cebola e alho.
Molho de tomate, creme de leite e
mostarda, gratinado com purê)

POSTA DE PEIXE
(NAMORADO) 2
PESSOAS

Simples (Frita ou Grelhada)
Com arroz à grega (frita ou
grelhada com arroz à grega)
Ao molho de alcaparras (frita
ou grelhada com arroz branco e
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batatas cozidas)
À Belle Mounière (frita ou
grelhada, molho de manteiga
com camarão, alcaparras e
champignon. Acompanha batatas
cozidas)
Ao molho de camarão (frita ou
grelhada com molho de camarão
e purê)
À Portuguesa (cozida com batata,
brócolis, cebola, pimentão,
tomate, alho, ovo cozido e
azeitona.)
À Moda (frita ou grelhada com
camarões miúdos sem casca,
cebola, tomate, pimentão, ovos e
batatas, todos fritos mais ervilha,
azeitona, salsa e alho torrado)
À Brasileira (cozido ao molho
de camarão com arroz branco e
pirão)

PEIXE (ANCHOVA) 2
PESSOAS
Simples (frito ou grelhado)
Com arroz de brócolis

TRUTA 2 PESSOAS

Simples (grelhada)
Ao molho de Amêndoas (grelhada
com arroz branco e batatas
cozidas)
Ao molho de alcaparras (grelhada
com arroz branco e batatas

cozidas)
À Belle Mounière (grelhada, molho
de manteiga com camarão,
alcaparras e champignon.
Acompanha batatas cozidas)

SALMÃO 2 PESSOAS

Simples (grelhado)
Ao molho de amêndoas (grelhado
com arroz branco e batatas
cozidas)
Ao molho de Alcaparras (grelhado
com arroz branco e batatas
cozidas)
À Belle Mounière(grelhado, molho
de manteiga com camarão,
alcaparras e champignon.
Acompanha batatas cozidas)
Filé de Salmão à Margarida
(grelhado com molho de camarão,
polvo e lula refogado no azeite
com cebola e alho. Molho de
tomate, creme de leite e mostarda,
gratinado com purê

REFRIGERANTES
Comum ou Light

BEBIDAS

Água Tônica
Ice Tea
Schweppes
Energético Burn
Suco Del Vale
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Água Mineral 300ml
Suco de Uva Casa da Madeira
Mate
Água de Coco

SUCOS

Laranja
Limonada Suíça
Melão
Abacaxi
Morango
Acerola

CHOPP

Chopp Escuro 300ml
Chopp Claro 300ml
Caneca Zero Grau
Chopp Garoto

CERVEJAS

Cerveja Sem Álcool – Lata
Malzebier – Lata
Heineken – Long Neck
Dos Equis Especial

LICORES

Amendoa Amarga
43
Amarula
Licor Tia Maria
Frangelico
Cointreau
Beirão

WHISKIES

Johnie Walker Red Label
Johnie Walker Black Label
Ballantines
Teacher’s
Chivas
Grant’s

DRINKS

Vinho do Porto
Bagaceira Portuguesa
Conhaque Domecq
Campari
Martini Bianco
Rum Bacardi
Cuba Libre ou Gim Tônica
Gim
Caipirinha
Caipirinha Artesanal
Caipiríssima (Rum)
Caipivodka Absolut
Caipivodka Smirnoff
Caipisaquê
Vodka Absolut
Vodka Smirnoff
Tequila José Cuervo
Steinhaeger
Cocktail de Frutas sem álcool
Cocktail de Frutas com álcool
Saquê
Cachaça Artesanal
Ypióca
Cachaça
Conhaque Remy Martin
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Vinhos *consultar carta de
vinhos

SOBREMESA

Pudim com Creme
Pudim Com Ameixa
Goiabada com Catupiry
Sorvete em taça
Mousse
Morango com Creme
Frutas da Época
Creme de Papaya
Brownie
Profiterólis
Petit Gateau
Salada de Frutas
Banana Split
Torta Alemã
Torta de Limão

CAFÉ

Expresso
Expresso com Creme

