
MENU DEL SAN VALENTINO  

AGUZZO CUCINA  

 

PER INIZIARE / PARA INICIAR 

 

Couvert della casa 

Pães artesanais feito na casa com mix de patês e manteiga especiais  

Espumante: Asti Fontana Fredda D.O.C.G (Itália) 

 

 
 

ANTIPASTO / ENTRADAS 

 

Insalata al tartufo 

Mix de folhas verdes, tomate cereja, parmesão italiano em lascas, tomate cereja e finalizado 

com azeite de trufas brancas 
Vinho: Michel Torino Colección Chardonnay (Argentina) 

ou 

 

Carciofi all’Aguzzo 
Fundo de alcachofra recheada com creme de camarões e gratinada com queijo grana 

padano 
Vinho: Michel Torino Colección Chardonnay (Argentina) 

ou 

 

Polenta Vegan 

Polenta italiana cremosa vegana servida com ragu de cogumelos salteados com azeite em ervas 
finas 

Vinho:  Château Les Grandes Versennes (França) 

 

 
 

PRIMO PIATTO / PRIMEIRO PRATO  
 

Risotto di agnello 
Arroz italiano cremoso com parmesão italiano e servido com ragu de cordeiro marinado 

por 35 horas  

Vinho: Cinco Tierras Malbec (Argentina) 

ou 

 

Tagliolini nero di seppia con gamberi al limone siciliano 
Massa artesanal negra de tinta de lula com camarões e molho cremoso de limão 

siciliano 
Vinho: Michel Torino Colección Chardonnay (Argentina) 

ou 

 

Spaghetti Vegetariano 

Espaguete de palmito pupunha ao molho pesto de manjericão e pinoli 
Vinho: Valdorella Rosa (Itália) 

 



 

SECONDO PIATTO / SEGUNDO PRATO  
 

Tortelli Rossa 
Massa fresca artesanal de beterraba com recheio de ricota e nozes, servida ao molho 

bechamel  
Vinho: Valdorella Rosa (Itália) 

ou 

 

Portafoglio di manzo farcito con fonduta di gorgonzola  
Filet mignon recheado com fonduta de queijo gorgonzola, empanado com pão da casa, 

crocante, servido com tomatinhos marinados e folhas de rúcula 

Vinho: Cinco Tierras Malbec (Argentina) 

ou 

 

Pasta Vegan all’Aguzzo 
Fettuccine artesanal vegano servido ao molho de tomates frescos e manjericão 

acompanhado de almôndegas de mix de cogumelos frescos 
Vinho:  Château Les Grandes Versennes (França) 

 

 

 
 

DOLCE / SOBREMESA 
 

Torta Caprese 
Torta de chocolate com amêndoas, calda de chocolate, physalis e sorvete de tapioca 

 Vinho: Porto Conde de Monsul Tawny  (Portugal) 

ou 

 

Panna cotta di pistacchio com coulis di lampone 

Creme de leite fresco cozido com pistaches, calda de framboesa 

Vinho: Cadão Moscatel D.O.C. (Portugal) 

                                                                     ou 

 

Frutta di stagione  
Fruta da estação 

Vinho: Cadão Moscatel D.O.C. (Portugal) 

 

 

 

Pacote inclui: 

Àgua, refrigerante, suco, café e taxa de serviço 

 

 

 

 

 



 

 

Regras: 
 

1.                  Trabalharemos com o pacote no dia 12 de junho de 2019, em dois horários 

de reserva, 1o às 19h00 e 2o às 22h30, com tolerância de 20 minutos de atraso.   

    Valores do pacotes:    

     1o às 19h00 – R$820,00 por casal. 

     2o às 22h30 – R$890,00 por casal.  

 

2.                  O cliente terá que efetuar a compra através do site www.aguzzo.com.br. 

Somente após a confirmação do pagamento será́ preenchida a lista de reserva com o 

nome do cliente. O atendimento será feito por ordem de chegada, de acordo com o 

horário disponível e não haverá escolha de mesa.            
                                                                                                                

3.                  O cliente que efetuar a compra de pacote para o 1o turno terá que chegar a 

casa até às 19h20, caso contrário PERDERÁ a mesa para a data escolhida e será 

restituído através de depósito em conta, na data de 20 de junho de 2019, em 50% do 

valor total pago.                                                                                                                                             

 

4.                  O cliente que efetuar a compra de pacote para o 2o turno deverá chegar a 

casa entre 22h20 e 22h50 e estará sujeito à espera. Se o cliente chegar após às 22h50, 

caso contrário PERDERÁ a mesa para a data escolhida e será restituído através de 

depósito em conta, na data de 20 de junho de 2019, em 50% do valor total pago.   
                                                           

6. O cliente que não comparecer na data de sua reserva, PERDERÁ o valor total do 

pacote.     

 

                                                                                                                                                                                              

Observações: 

O pacote de DIA DOS NAMORADOS NO RESTAURANTE AGUZZO é válido 

exclusivamente para o dia 12 de junho de 2019, o pacote serve duas pessoas. A pessoa 

que efetuar a compra do pacote deverá, no dia de sua reserva, apresentar documento 

original com foto, juntamente com comprovante de compra. 

 


