Carioca, nascido no morro do Livramento é
considerado o grande nome da literatura brasileira.
Escritor, autodidata, deixou várias obras de poesia,
contos, crônicas, romances e dramaturgia.
Foi o fundador da Academia de Letras em 1896,
instituto que presidiu até 1908.

SEJA BEM VINDO!

Neste local viveu Machado de Assis, de 1883 até 1908.

GARRAFARIA

Também é conhecido como o “Bruxo do Cosme
Velho” pois queimava seus manuscritos em um
caldeirão no jardim de sua casa.
“Bruxo do Cosme Velho” é um epíteto consagrado
a Machado de Assis. O termo ganhou força no
meio literário quando Carlos Drumond de Andrade
publicou o poema: “A um bruxo, com amor”, no
qual o poeta faz referência à casa número 18 da
Rua Cosme Velho, onde morou Machado de Assis.
O poema toma a casa como ponto de partida, como
um passaporte para a proximidade com Machado, e,
a partir daí, faz um “passeio” pela obra do autor, do
geral não particular, experimentando uma admiração
profunda e respeitosa ao “Bruxo”.
Para nós, equipe Assis, é uma honra trabalhar neste
local e recebê-los.

Trabalhamos com todos os cartões
www.assisgarrafaria.com.br
Se beber, não dirija

CANTIGA VELHA

R$ 32,80

POESIA COMPLETA

CAPITU

R$ 28,90

ANTES DA MISSA

brie, gruyère, gorgonzola e parmesão
com damasco, mel e nozes

DEUSES DE CASACA 10 unidades

salsichas aperitivo no vapor, mostarda escura
e barbecue picante

OLHOS DE RESSACA

linguiça artesanal flambada na cachaça, cebolas e pão francês

O IMPERADOR 6 unidades
bolinho de bacalhau

ALUCINAÇÃO

tiras de queijo coalho crocantes com geleia de pimenta

TRÊS CONSEQUÊNCIAS

bruschettas de gorgonzola, nozes e mel; tomate cereja
com manjericão; alcachofra com lascas de amêndoas e
presunto de parma

O DIPLOMÁTICO 2 unidades

croquete de mandioca recheado com carne seca,
catupiry e tapenade separado

O ESPELHO 4 unidades

mini-cheeseburgers com molhos separados, barbecue,
aioli, tapenade e mostarda escura

A MÃO E A LUVA

servido com farofa crocante
de alho e molho à campanha

Melhores contos....
Da Chapa

polvo e lula à vinagrete com cesta de pães da casa

R$ 34,00

R$ 36,80

R$ 32,60

acompanha
batata frita

PORTUGUESA

R$ 32,90

ALHO

R$ 32,00

MISTO DA SINHÁ

R$ 19,80

ITALIANA

R$ 36,80

peito de peru e queijo minas no pão frances

R$ 39,80

R$ 38,90

Cortes Premium de raças britânicas (média 350 gramas):

LINGUIÇA DO ASSIS COM QUEIJO

R$ 22,80

ABÓBORA COM ALHO PORÓ E GORGONZOLA

R$ 19,90

LEGUMES

R$ 19,90

UM CÃO DE LATA AO RABO

R$ 22,80

CANJA DE GALINHA

R$ 19,90

DOM CASMURRO

R$ 29,80

QUINCAS BORBA

R$ 29,80

ESAÚ E JACOB

R$ 29,80

RESSURREIÇÃO

R$ 29,80

queijo brie com geleia de damasco e nozes
tomate seco, mozzarella de búfala e rúcula
presunto parma, queijo brie e geleia de damasco

CAUSA SECRETA picadinho carioca

R$ 32,90

CONTO ALEXANDRINO

R$ 32,90

com farofa, ovo poché, arroz* e banana frita
frango ao molho de mostarda com batata frita
e folhas verdes

FRANGO DO MACHADO

filet de frango ao molho gorgonzola
com arroz de brócolis e batata frita

ENTRE SANTOS

bife à parmegiana com purê de batata e arroz*

• BIFE DE CHORIZO ANGUS

R$ 89,80

contra filet com arroz*, feijão, batata frita, farofa e ovo frito

• BIFE ANCHO ANGUS

R$ 98,60

O SEGREDO DE AUGUSTO penne vegetariano

• SHOULDER ANGUS - MIOLO DE PALETA

R$ 42,80

• PICANHA ANGUS

R$ 87,90

com manteiga de ervas

R$ 6,80

UM HOMEM SUPERIOR bife a cavalo

abobrinha, berinjela, tomate seco
e azeitona no shoyo com alho

R$ 35,80
R$ 29,90

ELOGIO DA VAIDADE

R$ 32,90

R$ 39,80

filet mignon finíssimo com penne ao molho gorgonzola
e nozes picadas

R$ 6,80

• FIOS DE PUPUNHA

R$ 19,80

CINCO MULHERES

bobó de camarão, arroz e farofinha

R$ 19,80

R$ 34,90

R$ 38,90

• BATATAS FRITAS

• COGUMELOS PARIS ASSADOS

R$ 32,90

AURORA SEM DIA

peixe branco grelhado com creme de espinafre
e chips de baroa

salteados em azeite e ervas com cenoura e abobrinha

molho de tomate, mozzarella e alho frito crocante

R$ 26,90

filet mignon com queijo

R$ 48,80

• BATATAS ASSADAS

molho de tomate, mozzarella, ovo cozido picado,
azeitona preta, presunto, pimentão e orégano

ADÃO E EVA

• FRALDINHA ANGUS

Acompanhamentos:

molho de tomate, mozzarella, linguiça calabresa e orégano

funghi, presunto de parma, mozzarella e manjericão

salmão defumado, cream cheese e alface

R$ 14,80

R$ 29,80

molho de tomate, mozzarella, tomate e manjericão

R$ 29,80

cheeseburger do Assis com cebola crocante
e o molho da casa (tipo barbecue)

linguiça grelhada com queijo derretido no pão frances

R$ 32,80

MARGUERITA

ÚLTIMO CAPÍTULO

R$ 34,80

R$ 32,80

R$ 29,80

molho de tomate, mozzarella e orégano

R$ 32,90

cachorro quente de salsicha Frankfurt com
molho de mostarda da casa

R$ 27,00

MOZZARELLA

CALABRESA

SOPAS

berinjela e abobrinha grelhadas no azeite, tomate seco,
mussarela de búfala e tapenade com cesta de pães da casa

R$ 25,90

peito de peru e queijo gruyère

R$ 22,80

cheeseburger

SOBREMESAS

CRISÁLIDAS

R$ 26,00

IAIÁ GARCIA

queijo minas, tomate e orégano

PRIMEIRO CAPÍTULO

BEBIDAS

palmito pupunha assado com azeite e flor de sal

focaccia com
chips de baroa

FALENAS

acompanha
batata frita

R$ 12,80 | R$ 34,80

*o arroz branco pode ser
substituído por arroz integral

pastel de queijo brie com geleia de damasco,
carne ou bobó de camarão

sanduÍCHES

A HERANÇA 2 unidades | 6 unidades

BURGERS

R$ 8,80

croquete alemão de carne com mostarda escura

ESPECIAIS

DELÍRIO 1 unidade

folhas verdes com molho do Chef, berinjela, abobrinha
e cogumelos grelhados com lascas de parmesão

R$ 24,90

após às 16h

R$ 9,80

caldinho de feijão com linguicinha frita e salsinha

PRINCIPAIS

Prefácio
Introdução

folhas verdes, carne seca puxada na cebola, tomate e cubos
de queijo coalho crocante

acompanha
salada verde

John Gledson Ballard
crítico Ingles

folhas verdes, salmão defumado, azeite de wassabi e gergelim

HELENA

após às 16h

R$ 36,80

omeletes

SERENÍSSIMA

alface Romana, lascas de frango grelhado, croutons,
molho caesar e parmesão

PIZZAS

R$ 28,90

SALADAS

IDEIAS DE CANÁRIO caesar salad

“...Qual teria sido a intenção de Machado de Assis ao
intencionalmente cifrar sua obra, em transformar seus
contos e romances em uma espécie de mensagem na
garrafa para críticos futuros?”

PRODUÇÃO DIÁRIA 		
Verifique com um de nossos atendentes

SUCOS

R$ 8,00

REFRIGERANTE / MATE

R$ 6.00

H2O

R$ 7,50

ÁGUA MINERAL com ou sem gás

R$ 5,00

CAIPIRINHA

R$ 18,80

CAIPIVODKA Smirnoff / Absolut

R$ 19,80 | R$ 23,00

DOSE CACHAÇA Prata / Ouro

R$ 8,00 | R$ 12,00

DOSE VODKA Smirnoff / Absolut

R$ 9,00	| R$ 15,00

WHISKY 8 ANOS

R$ 21,00

LICOR

R$ 9,00

CAFÉ EXPRESSO / DESCAFEINADO

R$ 5,00 | R$ 6,00

CAFÉ AUT LAIT P / M

R$ 5,90 | R$ 7,90

CAPPUCCINO P / M

R$ 5,90 | R$ 7,90

CHOCOLATE DOS MONGES P / M

R$ 5,90 | R$ 7,90

CHÁ DIVERSOS SABORES

R$ 6,90

CERVEJAS, VINHOS E OUTRAS BEBIDAS
Consulte nossa equipe de vendas e peça nossa carta digital.

