
A cultura italiana é feita de paixão. Emoção que transborda. Todo italiano é 

uma espécie de torcedor fanático pela vida. Gente que ama a família, vibra com 

a seleção nacional, fala alto e tem opinião sobre tudo. Ser italiano é viver com 

intensidade. Talvez por isso a culinária italiana seja tão exuberante. 

Dos nossos antepassados, herdamos o amor pelo trabalho, a determinação para 

alcançar nossos sonhos e a fé em acreditar que é possível fazer melhor sempre. 

Na Itália, buscamos a inspiração para a elaboração de pratos que vão além do 

sabor. Que misturam culinária e cultura, transformando cada refeição em um 

momento sublime. 

Aqui, cada ingrediente é cuidadosamente preparado. Dos temperos e hortaliças 

que nós mesmos cultivamos aos produtos importados. Tudo para oferecer a 

você uma experiência única. Seja sozinho, a dois, entre amigos ou em família. 

Benvenuti a Casa!

UNA CASA ITALIANA



Para começar, 
o que você 
gostaria de beber?
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Refrigerante (Lata) 7,10

Água Mineral 5,30

Água Mineral San Pelegrino (505ml) 24,20

Suco Natural (Copo 320 ml) Laranja, Limão e Uva

Suco Natural (Jarra 720 ml) Laranja, Limão e Uva

Suco Integral de Uva  (300 ml)

10,70

Caipiras

Maracujá com Morango

Maracujá com Limão

Abacaxi com Hortelã

Três Limões

Uva com Limão Siciliano e Manjericão

Tangerina com Pimenta

Kiwi

Morango

Limão

Bacardi, Sminorff, Steinhaeger, 

Saque, Cachaça e Vinho

Absolut

25,20

30,50

Kids (sem álcool) 17,00

Selecione o sabor e a bebida de sua preferência.
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21,50

12,50





Drinks
Aperol Spritz  (Aperol, prosecco e soda)

Gin e Tônica  (Gin, tônica, grapefruit, biter de laranja e mirtilo)

Bellini  (Prosecco e suco de pêssego)

Mojito  (Run Bacardi, suco de limão, água com gás e hortelã)

Vodka Red Collins   (Vodka, limão siciliano, xarope de morango e morango fresco)

Bitter Giuseppe (Aperitivo cynar, vermute tinto, limão siciliano, biter de laranja)

Negroni  (Gin, campari, vermute tinto e laranja)

Negroni Sbagliato (Campari, vermute tinto e prosecco)

Mimosa  (Espumante e suco de laranja)
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23,30

25,10

26,00

28,70

32,30

32,30

26,00

24,20

28,70
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Cervejas

Budweiser (355 ml)

Original (600 ml) 18,80

Heineken (600 ml) 18,80

Heineken zero álcool (350 ml) 12,50

Cerveja Malzbier (355 ml) 12,50

Stella Artois (330 ml) 12,50

Saint Bier

Coruja
Coruja Viva (1L) 37,70

Coruja Extra Viva (1L) 37,70

Pilsen (600 ml) 18,80

In Natura (600 ml)

Belgian Golden Ale (600 ml)

Weiss (500 ml)

Chopp Pilsen (750 ml)

Chopp Belgian (750 ml)

22,40

24,20

24,20

33,20

33,20

Stout (600 ml)

IPA (600 ml) 25,10

Barco San Diego APA (600 ml) 25,10

25,10

12,50

Heineken (355 ml) 12,50

Stella sem glúten (330 ml) 12,50
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Licores
Limoncello

Amarula

21,50

Cointreau

Jägermeister

18,80

22,40

21,50

Whisky
Ballantine’s

Jameson

Jack Daniel’s

Johnnie Walker Red

Johnnie Walker Black

Johnnie Walker Gold

17,00

21,50

21,50

18,80

25,10

Vinho 
Regional
Taça (230 ml) 12,50

Jarra (700 ml) 32,30

TINTO BORDÔ - SECO/ SUAVE 
BRANCO NIAGARA - SECO/ SUAVE

Conheça 
também nossa 
CARTA DE VINHOS.

Para consumo fracionado 
ou em garrafas. 

Licor 43 23,30

34,10
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Entradas

Batata Frita 20,60

Polenta Frita

Ninho de Polenta com Queijos
Polenta recheada com catupiry e gorgonzola

22,40

Polenta Brustolada de Tomate
Polenta grelhada com queijo 
mozarela e molho de tomate

24,20

Polenta Brustolada de Salame
Polenta grelhada com queijo 
parmesão e salame italiano

32,30

Salame e queijo regional
Salame colonial, salame defumado, 
copa artesanal, torresmo pururuca 
e queijo temperado (300g)

56,70

20,60

Involtini

Veg
Queijo mozarela, palmito, abobrinha e oregano

34,10

Brie
Queijo brie e geléia de pimenta

38,60

Provolone 38,60
Queijo provolone e bacon

Mezza Luna
Calabria
Calabresa, mozarela e  oregano

59,30

Massa de pizza recheada 

Pizza ‘Dobrada’

Gamberi
Camarão e Catupiry

89,00

Napolitano
Mozarela de búfala e tomate seco

64,70

Novidade

Novidade

Novidade
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Saladas
Salada Caprese
Tomate, mozarela de búfala, manjericão e azeite de oliva

Búfala e Prosciutto
Rúcula, alface americana, mozarela de búfala, redução de balsamico e 
prosciutto italiano

Salada Verde
Folhas verdes, tomate cereja e lascas de queijo tipo parmesão

33,20

37,70

26,90

Burrata
Burrata, servida com pesto artesanal e tomate cereja. 
Acompanha massa de pizza crocante

53,00

Experimente nossas saladas! 
Opções leves e saborosas. Sempre 
com ingredientes frescos e saudáveis.



16

Corniccione
Parmesão 20,60
Azeite de oliva e parmesão

Alecrim
Azeite de oliva, alecrim fresco e sal grosso

Prosciutto
Mozarela, alecrim fresco e prosciutto italiano

33,20

Pesto
Azeite de oliva, pesto artesanal e 
lascas de queijo parmesão

25,10

Marinara
Molho de tomates, alho frito e parmesão

20,60

18,80

Gorgonzola
Gorgonzola, parmesão e azeite de oliva

25,10

O nome dessa
maravilha é
corniccione!

Pense numa
massa fininha 
e crocante,
com coberturas
deliciosas.
 

Experimente!





Galeto Porção Média

:: 6 pedaços de galeto al primo canto
:: 1 porção média de espaguete 
   (ao alho e óleo ou mini polpetas)
:: 1 porção média de polenta frita
:: 1 porção média de maionese
:: 1 salada média de folhas verdes com bacon

107,00
(Porção servida na mesa)

Galeto Porção Pequena

:: 3 pedaços de galeto al primo canto
:: 1 porção pequena de espaguete 
   (ao alho e óleo ou mini polpetas)
:: 1 porção pequena de polenta frita
:: 1 porção pequena de maionese
:: 1 salada pequena de folhas verdes com bacon

56,60
(Porção servida na mesa)

32,30Sopa de capeletti

Espaguete 
(mini polpetas ou alho e óleo) 26,00

Galeto al primo canto (4 pedaços) 34,10

Costelinha de porco (6 pedaços) 43,10

Porções Extras
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Galeto 

:: Sopa de capeletti

:: Galeto al primo canto

:: Costelinha de porco

:: Espaguete ao alho e óleo

:: Espaguete com mini polpetas

:: Polenta frita

:: Maionese

:: Salada de folhas verdes com bacon

:: Farofa

68,30 por pessoa

(Servido à vontade na mesa)

Il nostro 
classico!



Momentos�deliciosos�
para�viver�em�família.
Para�um�almoço�de�domingo,�o�aniversário�da�avó,�
o�casamento�da�prima�ou�um�encontro�entre�
amigos.�No�nosso�restaurante,�em�um�ambiente�
amplo�e�aconchegante,�você�vai�poder�degustar�
uma�combinação�da�gastronomia�típica�italiana�
com�um�delicioso�churrasco.�E�na�nossa�Pousada,�
além�do�contato�privilegiado�com�a�natureza,�
você�vai�encontrar�a�privacidade�e�o�sossego�
que�precisa�pra�descansar�de�verdade.�
Ghellere�Restaurante�e�Pousada.�Momentos�

que�você�não�vai�querer�esquecer.

Faça�seu�evento�com�a�gente.�
Reservas:�(48)�3436.1036�|��������(48)�99860.0077
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Aqui, todo dia 
é dia de pizza!

M 
F

P
2 SABORES
8 FATIAS

3 SABORES10 FATIAS

2 SABORES

6 FATIAS
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30 cm

35 cm

40 cm



Filé com Gorgonzola
molho de tomate, mozarela, filé mignon e gorgonzola

P M F       98,00 114,20 125,00| |

As Mais Pedidas

Brie e Prosciutto
molho de tomate, mozarela, queijo brie e prosciutto italiano

Veronese
molho de tomate, mozarela, bacon, palmito, Catupiry® e parmesão

P M F       72,80 83,60 95,30| |

Vitoriana
molho de tomate, filé mignon, mozarela e Catupiry®

Caprese P | M | F       89,00 98,00 114,20

Rúcula e Prosciutto
molho de tomate, mozarela, rúcula, prosciutto italiano e lascas de queijo parmesão

Quatro Queijos Especial
molho de tomate, mozarela, provolone, gorgonzola e Catupiry®

P | M | F       95,30 107,00 117,80

Camarão
molho de tomate, mozarela, camarão ao alho e óleo 
cobertos por Catupiry® e salpicados com salsinha
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P M F       98,00 114,20 125,00| |

P M F       98,00 114,20 125,00| |

P M F       98,00 114,20 125,00| |

P M F       98,00 114,20 125,00| |

molho de tomate, mozarela, fatias de tomate cobertas com mozarela 
de búfala, creme de azeitonas pretas e folhas de manjericão fresco
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P M F       98,00 114,20 125,00| |Pastrami e Rúcula
molho de tomate, mozarela, rúcula, pastrami Ceratti® 
(carne e defumada), geleia de cabernet sauvignon e lascas de parmesão

Premium

P M F       89,00 98,00 114,20| |Brie
molho de tomate, mozarela, queijo brie e geleia de pimenta

Burrata
molho de tomate, mozarela de búfala, burrata (queijo fresco de búfala 
recheado de creme), tomate cereja, azeitona preta e pesto caseiro

Trifolati
molho de tomate, mozarela, cogumelos - shimeji, shitake e paris - 
refogados na manteiga e puxado no vinho branco, salpicados com salsinha

P M F       89,00 98,00 114,20| |

Bianco e Nero
molho de tomate, mozarela, queijo brie, amêndoas laminadas e alho negro

Filé e Funghi
molho de tomate, filé mignon, cogumelos - shimeji, shitake e paris - 
refogados na manteiga e puxado no vinho branco, mozarela e salsinha fresca

P M F       98,00 114,20 125,00| |

P M F       98,00 114,20 125,00| |

P M F       114,20 125,00 136,70| |

Aglio Nero
nata, mozarela de búfala, prosciuto italiano, alho negro e manjericão

P M F       114,20 125,00 136,70| | Novidade

Novidade



Parma Dolci
molho de tomate, mozarela, geleia de damasco e prosciutto italiano

Prosciutto
molho de tomate, mozarela, prosciutto italiano 
e lascas de queijo parmesão

Amatriciana
molho de tomate, mozarela, prosciutto italiano, cebola roxa, 
salpicada com pimenta do reino e lascas de queijo parmesão

Tutto Italia
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Carbonara
molho de tomate, mozarela, laminas de bacon, 
ovos de codorna (gema mole) e parmesão

P M F       98,00 114,20 125,00| |

P M F       98,00 114,20 125,00| |

P M F       98,00 114,20 125,00| |

P M F       89,00 98,00 114,20| |

Gorgonzola
nata, gorgonzola, pera, nozes e fio de mel

P | M | F       95,30 107,00 117,80
Novidade

Napolitana
molho de tomate, mozarela de búfala, 
tomate cereja e manjericão fresco

P M F       89,00 98,00 114,20| |

Al Pesto
molho de tomate, mozarela, pesto caseiro, tomate-cereja e lascas 
de queijo parmesão

P M F       89,00 98,00 114,20| |

Novidade
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Três Salames
molho de tomate, mozarela, cebola e salames - italiano, milano e hamburguês

Especialidades

Venezia
molho de tomate, mozarela e  salame colonial gratinado com queijo parmesão

P M F       72,80 83,60 95,30| |

Abobrinha Italiana
molho de tomate, fatias de abobrinha refogadas em alho e azeite de oliva, 
salpicadas com mozarela

Abobrinha Especial
molho de tomate, abobrinha italiana, mozarela, 
tomate cereja, queijo brie e alecrim

Sapore
molho de tomate, camarão, palmito, tomate-cereja 
e mozarela salpicada com salsinha

Clemenza
molho de tomate, mozarela, alho-poró, 
gorgonzola e pepperoni Ceratti®

Bacon
Mozarela, laminas de bacon, nata e milho

P M F       89,00 98,00 114,20| |

P M F       72,80 83,60 95,30| |

P M F       89,00 98,00 114,20| |

P M F       89,00 98,00 114,20| |

P M F       98,00 114,20 125,00| |

P M F       72,80 83,60 95,30| |

Tacchino
molho de tomate, peito de peru, 
alho-poró, Catupiry® e orégano

P M F       72,80 83,60 95,30| |

Novidade



P M F       64,70 72,80 83,60| |Calabresa
molho de tomate, mozarela coberta com fatias de calabresa e orégano (cebola opcional)

Tradicionais

Alho e Óleo
molho de tomate, mozarela, alho dourado e orégano

Beluno
molho de tomate, palmito com salsinha fresca e mozarela

Rúcula e Tomate Seco
molho de tomate, mozarela, rúcula e tomate seco

Portuguesa
molho de tomate, presunto, ovos cozidos, 
cebola, mozarela, azeitonas pretas e orégano

Catuperu
molho de tomate, peito de peru, azeitonas verdes fatiadas, 
Catupiry® e orégano

Frango
molho de tomate, frango desfiado, milho e Catupiry®

Três queijos 
molho de tomate, mozarela, provolone e parmesão
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P M F       59,30 68,30 78,20| |

P M F       68,30 78,20 89,00| |

P M F       64,70 72,80 83,60| |

P M F       64,70 72,80 83,60| |

P M F       72,80 83,60 95,30| |

P M F       59,30 68,30 78,20| |

P M F       64,70 72,80 83,60| |
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Lombinho
molho de tomate, lombinho canadense, mozarela, tomate, parmesão e orégano

Margherita
molho de tomate, mozarela e manjericão fresco

Quatro Queijos
molho de tomate, mozarela, provolone, Catupiry® e parmesão

Pepperoni
molho de tomate, mozarela e pepperoni Ceratti®

P M F       64,70 72,80 83,60| |

P M F       64,70 72,80 83,60| |

P M F       72,80 83,60 95,30| |

P M F       72,80 83,60 95,30| |





Dolci
Leite Ninho
creme de leite, Nutella coberta com uma generosa camada de leite ninho

Broto  P | M | F55,70 72,80 83,60 95,30       

Nutella
creme de leite, Nutella  e M&M's® ®

Chocolate Duo
creme de leite, chocolate preto e branco

Chocolate com Morango
creme de leite, chocolate ao leite, chocolate branco e morango

creme de leite, chocolate branco, 
calda de frutas vermelhas e amêndoas
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Broto  P | M | F55,70 72,80 83,60 95,30       

Broto  P | M | F44,00 59,30 68,30 78,20       

Broto  P | M | F49,40 64,70 72,80 83,60       

Novidade

Frutti di bosco Broto  P | M | F55,70 72,80 83,60 95,30       

Marshmallow
ganache de chocolate meio amargo e marshmallow

49,40

Mezza Luna Novidade

Pizza ‘Dobrada’



Café
Café Espresso 4,50Chá Quente 4,00

Solicite a caixa de chá

Chás

Que tal um chá ou um café pra fechar?
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Sobremesas
Panna Cotta (Com calda de frutas vermelhas)

Mousse de Chocolate

Pudim de Leite

Cocada de Forno (Cocada de coco com amêndoas 

servida quente sob uma bola de gelato Gheppo)

Petit Gateau (Servido com gelato Gheppo)

Bem-vindos ao
nosso momento
mais doce.

24,20

14,30

12,50

24,20

25,10

Cocada de Colher do Ghellere 15,20




