CARDAPIO
massas
e carnes

Saladas
140.

Salada mista
Azeitona, palmito, ervilha, milho, tomate,
cebola, cenoura ralada, alface, queijo,
presunto e ovo cozido.

141.

Salada refrescante
Mix de folhas, noisette de melão, peito de
peru defumado, molho de maracujá e gergelim.

144.

Salada terra e mar
Camarão ao natural, miscelânia de folhas,
cenoura, pepino, palmito, maçã, manga e
molho de maracujá.

145.

Salada caprese nordestina

123.

Espaguete ao molho de camarão

83.

124.

Espaguete ao pomodoro

99.

Massa cozida servida ao molho de tomate,
perfumado com manjericão e azeitona.
129.

126.

131.

127.

133.

134.

Frango à parmegiana
Supremo de frango empanado coberto com
queijo, presunto e molho de tomate servido
com arroz e purê.

128.

Filé gorgonzola
Corte nobre do ﬁlé mignon em cubos,
salteados na manteiga e cobertos por um
saboroso molho de queijo gorgonzola.
Servido com arroz e batata noisette.

Peixada à brasileira
Peixe em posta cozido com leite de coco,
legumes e ovo cozido. Servido com arroz e pirão.

102.

Peixe ao molho de manjericão e
tomate concassé
Filé grelhado servido com arroz branco e
vegetais grelhados.

103.

Peixe ao molho de camarão
Filé grelhado com um delicioso molho de
camarão. Servido com arroz e purê.

105.

Filé de salmão grelhado
Servido com arroz branco e purê de
banana da terra.

106.

Caldeirada de frutos do mar
Polvo, camarão, peixe e lagostin em ﬁlés
cozidos ao molho de coco, arroz e pirão.

113.

Lagostins grelhados
Lagostins grelhados em suas próprias
carapaças, enriquecidos com o sabor suave
de mostarda e ervas aromáticas, servidos
com arroz e fritas.

Frango ao provolone
Cortes nobres do supremo salteados na
manteiga, cobertos com molho branco e queijo
provolone servidos com arroz de salsa e batata noisette

114.

Camarão à moda nordestina
Filés de camarão escondidos por uma
camada de purê de macaxeira e queijo
coalho, acompanhados por arroz.

sugestão
do chef
120.

Posta de peixe frita ou grelhada
Acompanha arroz e pirão.

101.

Carne de sol nordestina
Carne de sol de contra ﬁlé servido com
arroz branco, feijão verde e purê de abóbora
gratinado com queijo coalho.

Peixe inteiro frito
Acompanha arroz branco, farofa e vinagrete.

Escalope de ﬁlé grelhado
Grelhado e regado com manteiga de ervas
servido com arroz de alho e batatas gratinadas
com mussarela.

Frango à jardineira
Supremo de frango grelhado servido com arroz,
legumes e um saboroso molho de ervas ﬁnas.

Filé mignon à Mar e Cia
Escalope de ﬁlé com tiras de bacon regado ao
molho escuro de cogumelos servido com
fetuccine puxado na manteiga, bacon e parmesão.

Tomate, queijo coalho, miscelânia de folhas
e pesto de manjericão.

aves

pescados

115.

Camarão à jangadeiros
Filés de camarões empanados e recheados
com queijo coalho, acompanhados de arroz
à grega e batatas fritas.

porções

Ciranda do mar
Lagostin, ﬁlé de camarão e ﬁlé de peixe
grelhados, regados ao molho de ervas e
mostarda, acompanhados de arroz de
brócolis e batatas coradas.

150.
151.

Arroz branco
Arroz à grega

Feijão verde ou caseiro
153. Purê
154. Farofa
152.

Camarão à jangadeiros

156.

Pirão

157.

Pão

Não nos responsabilizamos por produtos que não
constam em nosso cardápio.
Day Use de R$5,00 por pessoa.
Taxa de serviço opcional de 10%.
Procon AL: 82 3315-3796

PETISCOS
Caldinho de Sururu
91. Caldinho de feijão
92. Caldinho de camarão
93. Caldinho de macaxeira com
carne de sol
60. Agulhinha frita
84.

61.

Bolinho de bacalhau
8 unidades.

65.

Kibe árabe com creme de limão
6 unidades.

Bolinho de charque com queijo
68. Bolinho de queijo
67.

8 unidades.

Casquinha de siri
64. Isca de peixe
66.

69.

Camarão à milanesa

71.

Camarões acebolados
Camarões acebolados com casca e
sem cabeça.

72.

Anéis de lula à doré

85.

Brochete de carne de sol
2 espetinhos intercalados com tomate,
cebola e pimentão.

86.

Brochete de camarão
2 espetinhos de camarão com casca e
sem cabeça, intercalados com tomate,
pimentão e cebola.

Brochete de peixe com molho
tropical de abacaxi
88. Asinha recheada com macaxeira,
queijo e bacon
75. Pastéis de carne de sol
78.

6 unidades.

Filé com fritas
77. Fritas
76.

Tiras de frango com fritas
80. Porção de frios
79.

coquetéis

bebidas
1.

Cerveja Itaipava Pilsen - 600ml

Cerveja Itaipava Premium - 600ml
2. Cerveja Itaipava - Lata
4. Cerveja Long Neck
10. Cerveja Miller - Long Neck
5. Suco Del Valle - Lata
6. Água sem gás

40.

Vodka, leite condensado, gelo e
polpa de frutas.

3.

Água com gás
8. Ice Tea Leão Fuze
9. Refrigerante - Lata
11. Aquarius Fresh
12. Energético TNT
14. Smirno ﬀIce
15. Suco de abacaxi na fruta
18. Suco de frutas - Polpa
19. Suco de frutas - Natural
20. Água de coco
22. Jarra de suco - Polpa
25. Jarra de suco - Natural
23. Jarra de água de coco
24. Vodka Orloﬀ
28. Uísque 8 anos
29. Uísque 12 anos
30. Rum
34. Campari
35. Pitú ou 51
36. Cachaça gelada (Boazinha ou Seleta)
37. Cachaça aromática
38. Cachaça Caraçuípe Prata
39. Cachaça Caraçuípe Ouro
7.

Batida de fruta

41.

Caipirinha
Cachaça, limão, gelo e açúcar.

51.

Caipiçuípe
Cachaça Caraçuípe Prata, limão, gelo e açúcar.

42.

Caipirosca
Vodka, limão, gelo e açúcar.

Caipirosca com Orloﬀ
43. Caipiríssima refrescante
54.

Rum, limão, hortelã, gelo e açúcar.
44.

Caipifruta (com polpa)
Vodka ou cachaça e polpa de fruta.

48.

Caipifruta (com frutas da estação)
Vodka ou cachaça, gelo e frutas da estação.

51.

CaipiWine
Fruta, pimenta rosa, vinho, açúcar e gelo.

45.

Coquetel de frutas

49.

Sensação
Vodka, polpa de morango, leite condensado
e manjericão.

50.

Lambada
Vodka, polpa de maracujá, hortelã e leite condensado.

56.

Sol de verão
Abacaxi na fruta com vodka e leite condensado.

serviços
adicionais
Passeio para Carro Quebrado
Passeio às Piscinas Naturais
Mergulho com cilindro
Fotos subaquáticas
Guarda volumes

Acréscimo de leite - Copo
Acréscimo de leite - Jarra

Queijo coalho com orégano, salaminho
e azeitona.

Macaxeira frita
89. Linguiça defumada acebolada
81.

Servida com queijo coalho e farofa.

solicite
nossas cartas
de espumantes,
vinhos e
cafés.

www.piscinasnaturais.com.br
mareciarestaurante

Não nos responsabilizamos por produtos que não constam em
nosso cardápio.
Day Use de R$5,00 por pessoa. Taxa de serviço opcional de 10%.

