Como funciona?

SHOW SENTADO
O atendimento é feito todo na mesa,
incluindo a conta ao final da noite.
O serviço de bar e cozinha
é interrompido durante o show
em respeito a experiência de todos.
O bar continua durante o show
somente em noites de shows mistos
(em pé/sentado).
É obrigatório o uso das máscaras
para circular na casa. Recomendamos
também durante o show enquanto
não se estiver consumindo.
O valor de R$88 pago antecipadamente
no site referente ao jantar + acepipe,
será descontado no término da conta.
Lembrando que não está incluído
o serviço de mesa opcional neste valor.

SHOW EM PÉ / SENTADO
Os pedidos são feitos direto nos caixas,
as bebidas retiradas no bar e as opções
para comer em pé direto na cozinha logo
abaixo da arquibancada.
Caso prefira jantar, dispomos de
mesas rotativas no corredor da entrada
com atendimento direto nas mesas.
Durante o show o serviço de cozinha é
interrompido e volta após a apresentação.
Não é permitido fumar nas varandas e
pede-se muito cuidado com os copos ou
objetos no guarda corpo do prédio.
Conforme informado no site, é obrigatório
o uso de máscaras para circulação e
enquanto não se estiver consumindo.
As contas são pagas somente nos caixas
do corredor e no caixa do térreo.

Confira nossa programação antececipada
www.casadefrancisca.art.br

AC E PI PE + JA N TA R

DELICADEZA
35
(...) O que será de uma cidade que destrói
todas as suas reservas de delicadeza, de
graça, de modéstia? Caminhe um pouco
pelas ruas de seu bairro em busca dos
cantinhos que ainda não foram
devastados por alguma obra grandiosa
e brega. O que será de uma cidade sem
varandas? Sem janelas dando para a
rua – e o gato que espia pelo vidro de
uma delas? O que será de nosso convívio
diário numa cidade sem o pequeno
comércio da rua, responsável pelo
território coletivo onde as pessoas aos
poucos se conhecem, se cumprimentam,
conversam? Uma cidade sem zonas de
familiaridade? O que será de uma cidade
sem as vilas com casas antigas onde o
pedestre entra sem passar por uma
guarita e encontra um micro-oásis de
sombra e silêncio? Sem a minúscula
pracinha que sobrou numa esquina onde
se esqueceram de construir outra coisa?
Procure os lugares em que ainda seja
possível o encontro entre o público e o
privado, o íntimo e o estranho, o
desafiante e o acolhedor.
O que será de uma cidade que é pura
arrogância, exibicionismo e eficiência?
O que será de nós, moradores de uma
cidade que despreza a vida urbana?

Se eu fosse Deus

e se eu existisse, executaria
em São Paulo uma prosaica
providência administrativa.
Tombaria a cidade inteira
pelos próximos dez anos:
como está, fica. Não se
derruba mais nada, não se
constrói mais nada. Tratem
de melhorar a cidade que já
existe: monstruosa, desigual,
mal planejada e mal cuidada.
Se é para movimentar
dinheiro, invistam-se nos
espaços públicos: ruas,
praças, jardins, calçadas,
iluminação, centros de lazer,
prevenção contra enchentes –
tudo o que faz, de um
amontoado de moradias, algo
parecido com a magnífica
invenção humana chamada
cidade. Investir em
urbanidade também dá
retorno financeiro.

Maria Rita Kehl

PARA COMER EM PÉ
(somente em noites com shows em pé)

62

CUMBUCA DE LEGUMES
AO CURRY DA CASA
com arroz basmati, amendoim
e ervas frescas

BOA LINGUIÇA NO PÃO
com maionese da casa, vinagrete, salsa de
pimentões assados na ciabata artesanal

POLENTA COM FUNGHI
E QUEIJO DE CABRA
com brócolis, cogumelo fresco, funghi seco,
tomate assado e polenta bramata

CEVICHE DE PEIXE FRESCO
com cebola roxa, gengibre, coentro e pimenta
PÃO FOLHA COM TOSTADA
DE BERINJELA E QUEIJO DE CABRA
com tomate assado, amêndoas e manjericão

TORTELLI DE RICOTA COM ESPINAFRE
massa fresca recheada com ricota e
espinafre na manteiga de sálvia

SHAWARMA DE FALAFEL
Falafel de fava e grão de bico, picles da casa,
molho de tahine e salsinha

ROSBIFE COM PESTO DE MANJERICÃO
servido frio com folhas e salada de batata
BOCHECHA DE PORCO BRASEADA
com vinho tinto e purê de batata

--78

“ PR A C OM E Ç O DE C ON V E R SA”
queijos, curados e defumados brasileiros
Acompanha pão de fermentação natural
e geléia da casa

JA N TA R

68

ESPECIAL
ARROZ DO MAR
arroz molhadinho com lula, camarão,
polvo, tomate fresco, vinho branco
e manjericão.

68

“só” queijos

35

ACEPIPES

* acréscimo de R$10 no menu fechado.

TOSTADA DE BERINJELA
COM QUEIJO DE CABRA
com tomate assado, amêndoas e manjericão

DOCE ILUSÃO
26

FALAFEL DE FRANCISCA
bolinho de fava e grão de bico com picles
da casa, molho de tahine e salsinha

BOLINHO DE MEL
Com sorvete de tapioca artesanal
e pé de moleque de castanha do pará.

28

BOA LINGUIÇA
na chapa com vinagrete, salsa de pimentões
assados e pão artesanal

“ROMPE LA TAMPA”
Bolo de chocolate com creme de
cumaru e cachaça.

17

SALADA DE FRUTA
com caldinho de maracujá e hortelã

ESCABECHE DE PEIXE DO DIA
com Aioli e pão tostado

TIRADITO
peixe fresco cru marinado, cortado bem
fininho, limão siciliano, dill, pimenta dedo
de moça e azeite extra virgem

O serviço é opcional e repassado para toda nossa equipe de bar, cozinha, limpeza e salão.

vegetariano

vegano

VINHOS
BEBIDAS

ALCÓOLICAS

C A F É E S P R E S S O 6,2
Café do Alpendre, Mantiqueira, MG
Torrefação Tocaya

C E R V E J A S 15,2
Long Neck Heineken
Chopp Heineken

Á G U A 6,2
R E F R E S C O S 12,5

ARTESANAIS
Xicajá - witbeer da casa com Cajá 5,3% 21,5
Melonrise - juicy ipa clara 7% 22,4

Francítrica
Nosso chá gelado com limão tahiti, gengibre, mel e hortelã

C A C H A Ç A S 18
Envelhecida orgânica “Weber Haus”
Branca orgânica “Serra Limpa”

Soda da Jamaica
(xarope de hibisco, limão e água com gás)

WHISKEYS
Jameson 8 anos 30,5
Woodford 38 Glenfiddich 12 anos 44

--Suco de Tomate 21,5
Bem temperado e feito na Casa

D I G E S T I V O S E A P E R I T I V O S 18
Jerez fino Campari Carpano classico
Limoncello Drambuie

ESPUMANTE NATURAL
148

180

35 (com Vodka Stolichnaya)
31,4 CAJU AMIGO
Cachaça Serra das Almas, Nossa Compota
de Caju, Suco de Caju e Limão Tahiti
38 GIM TÔNICA
Gim Gordon’s, tônica, Angostura e limão siciliano
44 HENDRICKS TÔNICA
Gim Hendricks, tônica, pepino e zimbro
35 NEGRONI
Gim Gordon’s, Carpano Clássico e Campari
35 APEROL SPRITZ
Aperol, Espumante, laranja e água com gás
38 NY SOUR
Bourboun, limão siciliano, clara de ovo
pasteurizada, xarope de açúcar e vinho tinto.
38 OLD FASHIONED
Bourboun, Angostura e torrão de açúcar
38 BLOODY MARY
Com suco de tomate bem temperado e
feito na casa. Se preferir, peça Red
Snapper, a versão com gim

35 (com Gim Gordon’s)
35 GIMGIBRE
Gim Gordon’s, limão siciliano,
xarope de gengibre e água com gás
31,4 HIPISCO SOUR
Pisco, limão siciliano, xarope de hibisco,
clara de ovo pasteurizada e Angostura

126

Royal Road
Argentina, Mendoza, Malbec, 2019

134

Manos Andinas
Chile, Chimbarongo, Huemul, Pinot Noir, 2020

148

Regeneción
Argentina, Mendoza, Malbec 2020

152

Desquiciado
Argentina, Mendoza, Tupungato,
Cabernet Franc, 2019

188

Le Loup dans la Bergerie
Languedoc (IGP Vin de Pays d'Hérault)
Grenache, Syrah, Domaine de l'Hortus, 2020

198

Vivente Pinot Noir
Brasil, Família Varaschin
Campos de Cima da Serra, RS, 2020

Manos Andinas
Chile, Valle de Casablanca,
Sauvignon Blanc 2020

198

Proyecto Las Compuertas
Argentina, luján de Cuyo - Mendoza,
Criolla Parral, 2020

Vivente Pét Nat
Chardonnay/Pinot Noir
Brasil, Família Varaschin
Campos de Cima da Serra, RS 2020

Paisajes de Los Andes
Chile, Valle Central, Rosé,
Valle do Cochalga e Valle do Cachapoal 2019

148

Regeneración
Malbec, Mendoza, 2021
LARANJA

198

Tinaja
Chile, Valle del Biobio, Moscatel de Alejandria 2021
BRANCOS

30,5 / 134

Purus
Uruguay, Viña Del Este, Tannat, Dominio Cassis, 2019
Paisajes de Los Andes
Chile, Valle Central, Carmenere,
Valle do Cochalga e Valle do Cachapoal 2017

126

30,5 TIÃO COLLINS
Cachaça Volúpia, limão siciliano,
xarope de especiarias e Club Soda

30,5 / 126
126

ROSÉ

COCKTAILS
30,5 CAIPIRINHA
Cachaça Fora de Série, limão
tahiti e açúcar

Vivente de Francisca
Pét Nat Glera/Sauvignon Blanc
Brasil, Família Varaschin
Campos de Cima da Serra, RS 2021

TINTOS

30,5 CACHASOUR
Cachaça Fora de Série, limão siciliano,
melaço de cana e clara de ovo pasteurizada

152

218

33,2 BABAÇU
Cachaça, leite de coco, limão Tahiti
e raspas de cumaru

Le P’tit
França, Vale do Loire, Chardonnay, Sauvignon
Blanc, Laurent Perraud, 2020

Pardinho
Brasil, Colinas RS, Cabernet Franc,
Pardinho, 2020

244

Force Celeste
África do Sul, Semillon, Mother Rock, 2020

280

Macon Rouge
França, Bourgogne, Gamay, 2017

260

Era dos ventos
Brasil, Bento Gonçalves, Moscato, 2020

398

448

Chablis
França, Bourgogne, Chardonnay, 2020

Chateau Magence
França, Bordeaux, Cabernet Sauvignon
e Merlot, 2014

35 SIRIMBÓ
Cachaça de Jambu, suco de umbu,
clara de ovo pasteurizada, xarope de
maracujá e limão siciliano
33,2 PISEIRO
Cachaça, suco de abacaxi, gengibre,
melado de cana e limão siciliano

O serviço é opcional e repassado para toda nossa equipe de bar, cozinha, limpeza e salão.

--160

Cuvée Trilha & Vivente blend Romã 2021
1/2 cerveja sour com romã
1/2 vinho Sauvignon blanc

orgânico, biodinâmico ou manejo sustentável

natural

