BEM-VINDOS
À CASA DE CARNES
MAIS TRADICIONAL
DA VILA MADALENA.
Minha família sempre foi festeira, por qualquer motivo
todos se juntavam em volta de uma churrasqueira.
Meu avô tinha um açougue na Vila Madalena nas décadas
de 40 e 50 na Rua Girassol perto da igreja. Minha mãe,
Dona Vera, fazia os acompanhamentos e a sua famosa
caipirinha em jarras para toda a família.
Foi exatamente assim que o Jacaré Grill começou. Em 1990
durante a Copa do Mundo, toda essa alegria, simplicidade
e descontração foram transferidas para a Rua Harmonia em
um ponto comercial recém adquirido por mim e pela Cintia,
minha namorada na época e hoje, minha esposa.
Assim nasceu o bar, para juntar os amigos, vermos os jogos
e tomar cerveja enquanto assávamos espetinhos na calçada,
que rapidamente viraram deliciosas picanhas, fraldinhas,
calabresas e outros tantos grelhados servidos com saborosos
acompanhamentos. Sempre com as mais geladas cervejas
e agora também com o maravilhoso chopp cremoso, tirado
na hora e super gelado, para acompanhar a porção de polenta
frita, receita mantida até hoje e elaborada pela Dona Vera,
que faleceu em 2004.
A partir desse momento, ao se sentar nesta cadeira, ler esse
texto e provar nossos pratos, você já faz parte da minha família.
Bem-vindo,

Marcelo “Jacaré” Silvestre
@jacaregrill

/jacaregrill

PARA
COMPARTILHAR

Ou para devorar sozinho.
EDAMAME COM FLOR DE SAL.....................................................................R$ 22,00
Muito comum em países do continente asiático, são grãos
de soja ainda na vagem verde. Finalizados com flor de sal.

POLENTA CROCANTE .....................................................................................R$ 29,00
Polenta frita, crocante e douradinha. Finalizada com queijo parmesão.
Acompanha pimentinha.

FRITAS DA CASA ...............................................................................................R$ 27,00
Feita todos os dias na casa, douradinhas e crocantes.

BATATA RÚSTICA ..............................................................................................R$ 29,00

Servidas com alho frito, tomilho e sal de especiarias. Acompanha maionese da casa.

MANDIOCA FRITA .............................................................................................R$ 29,00

Deliciosamente cremosa por dentro e macia por fora! Acompanha manteiga da casa.

PASTÉIS ................................................................................................................R$ 35,90

POLENTA CROCANTE

Imagens meramente ilustrativas.

Porção de 6 mini pastéis de carne, queijo ou palmito. Acompanha vinagrete da casa.

Imagens meramente ilustrativas.

CROQUETE DE COSTELA

COXINHAS DE FRANGO .................................................................................R$ 36,00
Porção com 6 unidades de coxinhas de frango recheadas com catupiry.
Acompanha pimentinha.

CROQUETE DE COSTELA ..............................................................................R$ 29,90
Feito da Costela de Ripa assada lentamente na brasa.
Acompanha pimentinha da casa e mostarda Dijon.

FRANGO À PASSARINHO ..............................................................................R$ 33,00
Bem fritinhos e crocantes. Finalizados com alho frito. Acompanha chimichurri da casa.

BUFFALO WINGS ..............................................................................................R$ 29,00
Coxinhas da asa temperadas com nossa marinada secreta e grelhadas
na churrasqueira. Acompanham molho agridoce de maçã, levemente apimentado.

CARNE LOUCA JACARÉ .................................................................................R$ 34,00
Carne cozida lentamente e muito bem temperada.
Desfiada e servida ao próprio molho. Acompanha cestinha de pães.

FRALDINHA GRATINADA ...............................................................................R$ 48,90
Suculenta fraldinha em tiras, coberta por molho de queijo
e parmesão gratinado. Acompanha cestinha de pães.

VOCÊ SABIA?

Para fazer o Croquete de Costela
a peça da carne fica por mais
de 10h cozinhando no bafo.
O bolinho desmancha na boca!
Acesse o QR Code e saiba mais.

EMBUTIDOS
ALHEIRA PORTUGUESA.................................................................................R$ 37,00
Tradicional alheira portuguesa servida com alho assada na grelha.
Acompanha cestinha de pães.

MORCILLA ESPANHOLA PIRINEUS............................................................R$ 34,00
Embutido espanhol à base de porco, especiarias e cebola.
Servida com limões tostados. Acompanha cestinha de pães.

LINGUIÇA CASEIRA...........................................................................................R$ 31,00
Tradicional linguiça toscana feita artesanalmente. Servida com vinagrete da casa,
cebolas, cebolas tostadas e molho de maracujá, tradicional receita da família.
Acompanha cestinha de pães.

LINGUIÇA DE CORDEIRO................................................................................R$ 49,00
Servida em caracol na chapa quente, com chimichurri da casa e cebolas tostadas.
Acompanha cestinha de pães.

Imagens meramente ilustrativas.

LINGUIÇA DE CORDEIRO

Caldinhos

CALDINHO DE FEIJÃO
PRETO E TORRESMO

CALDINHO JACARÉ

Caldinho encorpado e saboroso.
Acompanha torresminho.

Delicioso caldo de carne concentrado
preparado na casa. Acompanha
mini focaccia de alecrim e sal grosso.

R$ 14,00

R$ 22,00

Imagens meramente ilustrativas.

CARPACCIO

SALADAS
Todas as saladas acompanham molho vinagrete francês:
azeite, vinagre, sal e um toque de mostarda.
CARPACCIO .........................................................................................................R$ 29,90
Finas fatias de carpaccio, acompanham salada de rúcula com molho de alcaparras.
Finalizado com parmesão.

SALADA JACARÉ...............................................................................................R$ 24,90

Misto de alface e agrião com muçarela de búfala, fatias de manga e crocante de bacon.

SALADA COMPLETA ........................................................................................R$ 24,90
Misto de alface e agrião, rodelas de palmito, tomatinho cereja e plumas de cebola roxa.

SALADA CAESAR ..............................................................................................R$ 29,00
Alface americana, molho caesar e lascas de galeto.
Finalizada com croutons e parmesão.

SALADA CAPRESE ...........................................................................................R$ 28,00
Misto de rúcula e agrião, muçarela de búfala, tomatinho cereja
e azeitonas pretas. Finalizada com folhas de manjericão.

DA BRASA

Disponível
no menu Kids.
Solicite
o cardápio.

Especialidade do Jaca
Opções para compartilhar e comer sozinho.
Todos os grelhados acompanham cestinha de pães
com mini francês e focaccias caseiras, manteiga de alho assado,
vinagrete de cebola, farofinha da casa e chimichurri.

PICANHA PREMIUM .......................................................................................R$ 110,00
Um corte tipicamente brasileiro, localizado na região posterior da lombar.
Suculento e macio, apresenta fina camada de gordura. Para compartilhar,
porção de aproximadamente 540g.

Especial Jacaré Grill

O famoso Skirt Steak, também conhecido
como entraña. Para compartilhar, porção
de aproximadamente 530g. | R$ 124,90

Costela Bovina

Servida de sexta, sábado e domingo.

Assada lentamente na brasa
por mais de 10 horas, na parte
superior da churrasqueira,
apenas com sal grosso. Acompanha polenta
cremosa, farofa de banana e alho assado.

COSTELINHA SUÍNA
Para compartilhar R$ 89,00 | Individual R$ 49,00
Ripas de costela suína assadas com sal temperado e servidas com molho barbecue
ou o tradicional molho de manga feito na casa. Porção para compartilhar 6 ripas
e porção individual 3 ripas.

PARRILLADA DE CARNES ...........................................................................R$ 90,00
Picanha, calabresa caseira, fraldinha e ½ galeto. Acompanha tomates
e cebolas tostados, farofinha, pão e chimichurri. Ideal para compartilhar.

Imagens meramente ilustrativas.

Porção individual 700g | R$ 78,90
Porção para compartilhar 1.300g | R$ 119,00

GUARNIÇÕES
ARROZ BRANCO ..............................................R$

14,90

BEM BRASILEIRO .............................................R$
Arroz biro biro feito na manteiga com
ovos, cebola frita, bacon e salsinha
ou arroz branco e feijão carioca.

18,00

LEGUMES TOSTADOS ....................................R$
Cebola, Batata Doce, Abobrinha,
Berinjela, Tomate, Alho e Pupunha.

21,90

PALMITO PUPUNHA........................................R$
Assado com casca na grelha e finalizado
com azeite de alcaparras, limão e ervas.

20,90

BIFE ANCHO

Para compartilhar R$

124,90 | Individual R$ 74,90

É o começo do contra-filé e tem como característica a gordura entremeada
que deixa a carne muito saborosa. Porção de aproximadamente 640g para
compartilhar e porção 330g individual.

BOMBOM DE ALCATRA..................................................................................R$ 43,00
Retirado do miolo da alcatra, é um corte macio e com pouca gordura.
Porção de aproximadamente 330g.

CHORIZO.............................................................................................................R$ 49,00
Retirado do miolo do contra-filé, apresenta suculenta camada de gordura
na borda externa. Porção de aproximadamente 330g.

Fraldinha

Localizada entre a parte traseira
e a costela do boi. Para compartilhar,
porção com aproximadamente
640g. | R$ 119,90

Pintado

Peixe de água doce muito saboroso.
Porcionado em 330g, é servido com
azeite de alcaparras, limão e ervas
frescas. | R$ 28,90

BADEJO...............................................................................................................R$ 34,90

Peixe branco, de água salgada, lombo alto de 330g. É servido com azeite de alcaparras,
limão e ervas frescas.

GALETO DESOSSADO...................................................................................R$ 63,90
Galeto marinado com páprica, lemon pepper e azeite de tomilho. Grelhado lentamente,
fica suculento e douradinho. Acompanha polenta cremosa. Serve de 2 a 3 pessoas.

DO MAR &Vegetarianos

PESCADA BRANCA...........................................................................................R$ 25,00

Dois filés marinados no limão, pimenta branca e sal. Empanados
e fritos. Douradinhos.

BURGER FALAFEL............................................................................................R$ 24,00
Hambúrguer com 250g de grão de bico, ervas e tahine.

FAROFA DE BANANAS E OVO CAIPIRA...R$
15,50
Banana da terra na manteiga, cebola
e farinha de milho. Finalizada com um ovo frito.
CREME DE MILHO TOSTADO........................R$
Tostado na manteiga e finalizado
com confete de bacon.

18,00

POLENTA CREMOSA.......................................R$
Deliciosa receita da família do Jacaré.

17,80

BATATA RECHEADA.........................................R$ 27,00
Cortes no estilo sanfona, assada e depois frita.
Recheada com requeijão e parmesão e finalizada
com bacon. Batata inglesa ou batata doce.

BURGERS & SANDUBAS
Acompanham batatas fritas ou rústicas.
MINI BURGERS ...................................................................................................R$ 29,00
Quatro mini burgers de picanha de 65g com muçarela no pão de gergelim.

CLÁSSICO BURGER..........................................................................................R$ 32,90
Burger de picanha 250g, muçarela, maionese verde, tomate em rodela
e alface no pão de gergelim.

JACARÉ BURGER...............................................................................................R$ 34,90
Burger de picanha 250g, cheddar, cebola tostada
com shoyu e bacon no pão australiano.

CLÁSSICO MARTHA ROCHA..........................................................................R$ 33,90
Churrasquinho de fraldinha, com muçarela e vinagrete na baguetinha.

CHORIPAN............................................................................................................R$ 31,00

Imagens meramente ilustrativas.

Linguiça artesanal, cebola tostada, chimichurri e tomate ralado na baguetinha.

Uma delícia de Novidade

PANQUECA
DE DOCE
DE LEITE
Com sorvete de creme

SOBREMESAS
TORTA QUENTE DE NOZES PECÃ........................................................................... R$ 19,90
Com sorvete de vanilla

BROWNIE DE CHOCOLATE........................................................................................... R$
Com sorvete de vanilla e calda quente de chocolate.

18,90

PUDIM DE LEITE SEM FURINHOS............................................................................ R$ 10,00
CREME DE BANANA COM LICOR DE CANELA............................................... R$ 16,00
Sobremesa leve e saborosa

PANQUECA DE DOCE DE LEITE................................................................................ R$ 19,90
Servida com sorvete de creme. Massa feita com raspas de limão, recheada
com delicioso doce de leite.

Imagens meramente ilustrativas.

TORTA QUENTE DE NOZES PECÃ

CAFÉS DO JACA
Combinações Perfeitas

Viaje por esta experiência de sabores e aromas
e descubra a sua bebida preferida.
Uma fusão perfeita e irresistível.

MOCHA

Café espresso,
calda de chocolate e creme.

R$ 8,90

ESPRESSO PERFEITO ........................................................R$ 5,20
Café espresso.

LATTE MACCHIATTO ...........................................................R$ 7,00
Café espresso, espuma de leite e açúcar.

CAPPUCCINO.........................................................................R$ 8,90
Imagens meramente ilustrativas.

Café espresso, chocolate, leite, espuma de leite e canela.

DELICE .....................................................................................R$ 9,80
Café espresso, chantilly e leite condensado.

SUCOS &
REFRIGERANTES
SUCOS

NATURAIS ..................................................................R$ 8,00
Abacaxi, Abacaxi com hortelã, Melancia,
Limão e Laranja

POLPA .........................................................................R$ 8,00
Caju, Maracujá

SUCOS ESPECIAIS

BATIDO COM LIPTON ICE TEA ...........................R$ 8,90
AÇAÍ ..............................................................................R$ 9,50
TOMATE ......................................................................R$ 9,80
ESCOLHA ATÉ DOIS SABORES .........................R$ 10,00

REFRIGERANTES

GUARANÁ ANTARCTICA, SODA ........................R$ 6,20
ANTARCTICA,TÔNICA ANTARCTICA, PEPSI,
PEPSI TWIST, CITRUS | Lata, Normal e Zero
SODA ITALIANA .......................................................R$ 7,90
Água gaseificada com: green apple, tangerina,
grenadine, violeta, cherry, cramberry, mandarino,
lemon, watermelon ou laranja blue

ÁGUAS & CHÁS
H2OH! Garrafa .........................................................R$ 6,90
LIPTON ICE TEA Lata ............................................R$ 7,90
ÁGUA Garrafa ..........................................................R$ 5,20
ÁGUA DE COCO .......................................................R$ 7,90

CHOPES
CHOPP BRAHMA CLARO
Caldereta R$ 8,20
Garotinho R$ 5,00

CERVEJAS

CHOPP BRAHMA BLACK
Copo Especial R$ 9,50

LONG NECK

BRAHMA ZERO 355ml.....................................................................................R$ 9,00
BRAHMA EXTRA LAGER 310ml....................................................................R$ 9,00
BRAHMA MALZBIER 355ml...........................................................................R$ 9,00
BUDWEISER LAGER 330ml...........................................................................R$ 9,00
STELLA ARTOIS 275ml....................................................................................R$ 12,00
BECK’S 275ml.......................................................................................................R$ 13,00
HOEGAARDEN 330ml......................................................................................R$ 22,00
CORONA EXTRA 355ml..................................................................................R$ 15,50
LEFFE BLONDE 330ml....................................................................................R$ 22,00

GARRAFAS

BRAHMA EXTRA LAGER 600ml...................................................................R$ 13,00
BUDWEISER LAGER 550ml...........................................................................R$ 14,00
STELLA ARTOIS 550ml...................................................................................R$ 14,00
ORIGINAL 600ml...............................................................................................R$ 14,00
SERRAMALTE PILSEN 600ml.......................................................................R$ 14,00
COLORADO APPIA 600ml..............................................................................R$ 21,00
COLORADO INDICA 600ml............................................................................R$ 25,00
COLORADO CAUIM 600ml.............................................................................R$ 21,00
COLORADO RIBEIRÃO LAGER 600ml.......................................................R$ 20,00
TRÊS FIDALGAS 600ml (Verifique disponibilidade).............................R$ 14,00
QUILMES PILSEN 960ml.................................................................................R$ 26,00
NORTEÑA PILSEN 960ml...............................................................................R$ 26,00

Não vai de cerveja hoje? Solicite nossa carta de coquetéis!

Imagens meramente ilustrativas.

Novidade

O TAL DO

colarinho
A pergunta que não quer calar:
por que 3 dedos de colarinho no chope?

O colarinho da cerveja é um tema polêmico.
Algumas pessoas gostam, outras não, mas
a verdade é que ele é essencial para a cerveja!
Com ajuda dele, o chope chega geladinho
na sua mesa (entre 0 a 3oC).
O aroma e sabor que você ama,
também são mantidos por causa dele.
Ajuda a conservar o gás por mais tempo.
E por último, mas não menos importante,
garante um chope mais cremoso.
AME SEU COLARINHO, ELE ESTÁ AQUI PRA TE AJUDAR.

O CHOPE PERFEITO

Chope com a expertise
do Bar Brahma e a tradição
do Bar Léo, só podia ser bem tirado!
Acesse o QR Code e saiba mais.

MÚSICA AO VIVO:
SEXTA, SÁBADO E DOMINGO.
Couvert artístico sob consulta.

RESERVAS
(11) 3816-0400
contato@jacaregrill.com.br
@jacaregrill
/jacaregrill
www.jacaregrill.com.br

