
O Inverno 2022 tem início às 06h14 do dia 21 de junho; 
e termina dia 22 de setembro, com o equinócio da 
primavera. 

No Hemisfério Sul, esta estação é caracterizada pelas 
temperaturas baixas, dias mais curtos e noites mais longas. 

As regiões sudeste e sul do país são as mais afetadas com 
características típicas do inverno, sendo o restante do 
Brasil marcado por temperaturas mais equilibradas, com 
pouca variação térmica.

Com a chegada do frio o paladar parece ficar ainda 
mais estimulado, sugerindo refeições diferenciadas e 
acompanhadas de um bom vinho. O apetite costuma 
aumentar, já que o corpo precisa de mais energia. Por 
isso, os pratos mais encorpados e calóricos exercem uma 
atração quase irresistível no paladar. 

Com receitas, elaboradas pelo sócio Osmânio Rezende, 
especialmente para esta estação do ano, o La Doc dá início 
ao Menu Especial de Inverno, sendo o próprio inverno o 
plano de fundo para esta saborosa temporada. 

Pratos quentes e encorpados, muito carboidrato e 
sopas estão entre as sugestões de Osmânio Rezende, 
prometendo aquecer os dias mais frios. Destaque para 
as tradicionais receitas de Cappelletti in Brodo e Coda 
brasata.
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Antipasti
Insalata di pere alla crema di gorgonzola 54
e prosciutto crudo crocante  
Salada de folhas verdes, pera, molho de gorgonzola 
e presunto cru italiano assado

Polenta rustica alla crema di formaggio Canastra        73
al tartufo nero  
Polenta italiana ao creme de queijo Canastra e tartufo italiano

Zuppa di cipolla con parmigiano gratinata 54
Clássica sopa de cebolas com queijo parmesão, gratinada

Piatti Principali
Minestrone di verdure con piselli e funghi misti               76
Sopa de legumes frescos com ervilhas e cogumelos mistos

Classico Cappelletti in brodo 79
Cappeleti de carne, servido com caldo aromático 
a base de carne

Gnocchi di patate ripieni di gorgonzola 86
e pera alla salsa besciamella, gratinato  
Nhoque de batata recheado com gorgonzola 
e pera ao molho bechamel, gratinado

Risotto del contadino             94
Arroz carnaroli, feijão, linguiça artesanal e vinho tinto

Nasello grigliate alla salsa puttanesca.           128
Acompagna taglioline al sugo di pomodoro fresco 
Pescada amarela com molho de anchova italiana, tomate, 
azeitonas pretas e alcaparras. 
Acompanha massa caseira com molho de tomate fresco

Anatra al forno alla salsa di funghi misti. 148
Acompagna risotto al parmigiano
Pato assado servido no próprio molho com cogumelos mistos. 
Acompanha risoto de parmesão

Coda brasata nella propria salsa al vino rosso.               97
Acompangna polenta italiana e cipolla caramelatta
Rabada bovina cozida no próprio molho com vinho tinto
Acompanha polenta italiana com cebola caramelizada

Dolce  
Crème brûlée 39
Receita à base de creme de leite fresco, gema de ovo
e fava de baunilha


