
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
CARDÁPIO 

 
Estamos abertos de terça a domingo de 10h às 17h. 

Horários especiais em dias de shows na Casa. 

 
 
 
 
 
 

 

PRAÇA DE SÃO ROQUE, 31 - 21 3397 0517 / 3397 2124 

WWW.CASADEARTES.ORG              

CASADEARTES@ILHADEPAQUETA.COM.BR 

 

 

http://www.casadeartes.org/
mailto:CASADEARTES@ILHADEPAQUETA.COM.BR


 
 

 
 

ALEGRIAS PAQUETAENSES 

 

ANTEPASTO ........................................................... R$ 39,00 

Pasta de tomate seco, azeitonas, salame, queijo. Varia por aí. 

Costuma ter uma pastinha de berinjela defumada que lacra. 

 

BOLINHO DE BACALHAU (6 unidades) ............. R$ 29,00 

Temos de volta a tradicional receita da Dona Laura. 

 

PASTEL DE JILÓ E ETC (5 unidades) .................. R$ 29,00 

Um must da Casa. Se perguntar sobre o "etc"... Ninguém sabe 

direito, as meninas vão fazendo, vão fazendo, vão fazendo e 

pronto. Mas não é vegano, nem vegetariano, carregam razoáveis 

quantidades de lactose e glúten e engordam o só o necessário.  

É sagrado, é bom e é do bem. 

 

PASTEL JORGINHO (5 unidades) ......................... R$ 29,00 

É de queijo, ervas finas e médias (grossas jamais) e outros trecos. 

Mas você não precisa comer isso. A gente tem no cardápio só por 

causa do Jorginho que, coitado, não gosta de jiló, adora pastel e a 

gente adora dele. O must da Casa é o Pastel de Jiló.   

 

 

 

 



 
 

 
 

PRATO TAMBÉM É CULTURA 

 

NESSAS NOITES OLOROSAS ........................... R$ 34,00 

As noites na ilha não são dolorosas, são olorosas. Você tem que 

conhecer o nosso hino de Paquetá: “ Nessas noites olorosas / 

Quando o mar desfeito em prosas / Se desfolha a lua cheia / 

Lembra a ilha um ninho oculto / Onde o amor celebra em culto / 

Todo o encanto que a rodeia.” Hermes Fontes e Freire Junior. 

Peito de frango grelhado na mostarda e no molho de funghi. 

 

COSTELINHA DANADINHA ............................... R$ 42,00 

São de porco, bem temperadinhas e ligeiramente picantes. E uma 

queda oriental com traços de gengibre, shoyo, cardamomo... E vai 

com uma farofinha. 

 

BACALHAU AO D. JOÃO (muita gente divide) ..... R$ 94,00 

E “neguinho” dizendo por ai que o Rei gostava de coxinha de 

galinha. Ele não abria mão dessa receita da Marinalva (a 

cozinheira do Rei, namorico do Roque Façanha). Como a gente 

conseguiu a receita? Vai se distraindo com a vista para o mar.  

Lascas de bacalhau assadas no molho de azeite, cebola, 

azeitonas, alho, incluindo o porró e ervinhas.  

 

E OS ESCONDIDINHOS (muita gente divide esses pratos) 

No creme de aipim temperadinho e gratinado. Duas 

experiências: 



 
 

 
 

# MORENINHA CONQUISTA DR AUGUSTO ... R$ 69,00 

    E ai o Dr Augusto morreu pela boca. Dona Carolina mandava 

bem nessa receita. Claro, você já leu o famoso romance. De carne 

seca magrinha e desfiada. O Roque gostaria com mais 

gordurinha. 

# HISTÓRIA DE PESCADOR? ...............................R$ 79,00 

    O povo andou reclamando que tinha muito camarão. 

Os pratos acima acompanham arroz, saladinha e uns 

legumes, incrementados, senão ninguém merece. 

 

VEGETARIANO DO DIA ....................................... R$ 34,00 

Tinha que ter. Pode variar: quibe, quiche.... Pergunte. Vem com 

salada e legumes também. 

 

PRATO BEM ME QUER PAQUETÁ .................... R$ 29,00 

Para criancinhas. Feijãozinho, arrozinho, peitinho de 

franguinho ou estrogonofinho, e saladinha. Essas coisinhas.  

 

PORÇÃO DE ARROZ ou FEIJÃO ou FAROFA .   R$ 09,00 

 



 
 

 
 

SANDUBAS 

Gente, quando “aperta” nos horários de almoço, não 

conseguimos servir.  

MARIA GORDA .................................................... R$ 24,00 

Você já conhece o nosso Baobá, lá na Praia dos Tamoios? Pão 

integral triplo, salame ou peito de peru defumado + 

requeijão ou queijo bola +  conserva / chutney de berinjela 

ou pasta de tomate seco. Acompanha saladinha. 

 

MISTO QUENTE METIDÃO.............................. R$ 12,00 

Só porque leva peito de peru defumado. 

 

DOCE, COMO A VIDA EM PAQUETÁ 

Mousses Chocolate ou Maracujá ........................   R$  8,00 

Pavês de Bombom ou Abacaxi ...............................R$  8,00 

Pode ter outros doces. Pergunte. 



 
 

 
 

CAFÉS, SUCOS & DRINKS 

Refrigerantes (lata) .......................................... R$  6,00 

Água sem gás 500 ml........................................ R$  4.00 

Água com gás 500 ml......................................R$  4,00   

Água H2OH .................................................... R$  6,00 

Ice Tea Lipton ................................................. R$  6,00 

Suco Mais ........................................................ R$  6,00 

Matte ............................................................... R$  4,00 

Guaraviton ...................................................... R$  5,00 

Guaravita ........................................................ R$  4,00 

Suco natural laranja. Tem outros? ................. R$  7,00 

Café Nespresso ............................................... R$  5,00 

 

BIRINITES 

Cerveja Antártica 600ml ........................................ R$ 11,00 

Cervejas Original 600ml ......................................... R$ 12,00 

Stella Artois ou Heineken LN ...............................R$  9,00 

Artesanal Paquetá 600ml (Golden Ale, Weiss, IPA)..R$ 24,00 

Caipirinha Fifitiuon ............................................... R$ 15,00 

Eu daria mais 3 mirreis por uma de cachaça Salinas. 

Caipirinha cachaça Salinas Cristal ........................ R$ 18,00 

Caipivodka Smirnoff .............................................. R$ 18,00 

 



 
 

 
 

OUTROS TRECOS 

Brancas e Amarelinhas artesanais ......................... R$  9,00 

Puras 

Rainha do Vale   Pura    Belo Vale – MG 

Companheira   Pura    Jandaia do Sul – PR 

Fazenda Soledade  Pura    Nova Friburgo – RJ 

Barranqueira   Pura    Pirapora - MG 

Salinas     Cristal / Pura  Salinas – MG 

 

Neutras 

A Cascatinha   Jatobá    Canaã - MG 

Rainha     Freijó    Bananeiras – PA 

 

Envelhecidas 

Boazinha    Bálsamo   Salinas – MG 

Salinas     Bálsamo   Salinas – MG 

Asa Branca    Umburana   Salinas – MG  

Seleta     Umburana   Salinas – MG 

Salinas     Umburana   Salinas – MG 

Claudionor    Umburana   Januária – MG 

Velha de Januária  Umburana   Januára – MG  

Famosinha de Minas  Amburana                Papagaios – MG 

Bem Me Quer   Amburana   Pitangui – MG  

Bocaina     Carvalho   Lavras – MG  

Saliboa     Ipê     Salinas – MG 

 

Bagaceira Portuguesa Neto Costa .................................... R$ 15,00 

Whisky Ballantine’s / JB  .................................................. R$ 15,00 

Whisky Ballantine’s 12 ....................................................... R$ 18,00 

Licores Kahlúa ou Disaronno .......................................... R$ 10,00 



 
 

 
 

VINHOS TINTOS  

Santa Helena - Reservado Cab. Sauv . Chile ......... R$ 55,00 

Possui taninos suaves lhe dando a característica de vinho frutado, 

em que se percebe o sabor de amoras e a coloração vermelha 

intensa, com tons rubi. O final é persistente na boca. 

Carta Vieja – Cabernet Sauvignon . Chile ..............R$ 65,00 

Cor vermelha atraente, com tons suaves arroxeadas. Aromas de 

grande intensidade de frutas, principalmente amora, ameixa e 

cereja aroma misturadas com notas doces de chocolates. Paladar 

bem equilibrado, com textura aveludada. Taninos maduros, 

equilibrados e estruturados que dão a este vinho um final 

persistente requintado. 

Concha y Toro – Malbec . Chile ............................R$ 60,00 

Vinho tinto de cor vermelho rubi, o aroma com bom ataque de 

frutas negras e vermelhas e um leve toque herbáceo. Na boca tem 

médio corpo e taninos redondos lembrando frutas negras..  

Periquita Reserva – Portugal ..................................R$ 80,00 

Cor rubi brilhante. Aromas bem vivos e cheios de notas florais. 

Frutas silvestres bastante maduras, na boca revela maciez e 

estrutura. Boa acidez e madeira bem casada com a fruta. 

Ventisqueiro Clásico - Syrah – Chile ....................R$ 65,00 

Rubi de boa intensidade. Aromas de frutas vermelhas e negras 

frescas, com notas de violeta e especiarias secas, como pimenta. 

Paladar equilibrado, com corpo mediano e fresco. 

Ventisqueiro Clásico - Merlot – Chile ...................R$ 65,00 

Vermelho intenso. Aromas de frutas negras maduras, notas de 

baunilha e tabaco. Paladar saboroso e equilibrado. 



 
 

 
 

Ventisqueiro Clásico - Carmenere – Chile ...............R$ 65,00 

De cor vermelho cereja profundo. Os aromas destacam frutas 

vermelhas e negras, como mirtilo, amoras, morangos, groselha, 

cerejas e notas de especiarias que mesclam com notas de 

chocolate branco e baunilha. Paladar suave e equilibrado com 

taninos maduros e aveludados. 

Ventisqueiro Reserva - Pinot Noir – Chile ................R$ 85,00 

Este autêntico vinho tinto Pinot Noir traz aromas intensos de 

frutas vermelhas, baunilha e um tanto de madeira. Na boca é um 

vinho frutado com a madeira em segundo plano. De corpo médio, 

equilibrado e carga tânica pequena é um vinho muito versátil. 

Ventisqueiro Reserva - Carmenere – Chile ................R$ 85,00 

De cor vermelha intensa e profunda, com aromas de ameixas e 

especiarias, misturados com toques de chocolate e baunilha 

adquiridos durante o envelhecimento nos barris. Sua excelente 

estrutura faz deste vinho complemento com taninos suaves de 

boa estrutura. 

Michel Torino - Malbec – Argentina .........................R$ 70,00 

Cor vermelho escuro opaca. O nariz oferece frutas escuras 

maduras com um toque picante. Na boca há notas de frutos 

pretos maduros, cheios e com boa acidez. Bons taninos e um 

adorável sensação na boca dando um acabamento suave e 

agradável. 

Yellow Tail – Shiraz - Australia .................................R$ 90,00 

Coloração rubi intenso. Aromas de especiarias, alcaçuz e geleia de 

frutas vermelhas. Na boca uma explosão de frutas pretas seguidas 

pelo suave sabor da baunilha, com doçura perfeitamente 



 
 

 
 

equilibrada com taninos suaves. 

Taça Concha y Toro . Malbec .................................. R$ 20,00 

BRANCO 

Vin de Pays Domaine des Grillière - Loire França .. R$ 70,00 

Michel Torino – Torrontes – Argentina ................... R$ 70,00 

Vinho de cor branca amarelo palha bem claro. Aromas intensos 

de frutas tropicais, puxando para a laranja e lichia. Na boca as 

frutas se confirmam de forma fresca, acidez na medida certa. O 

final é longo para um branco neste estilo. 

Emiliana – Sauv Blanc . Chile .................................. R$ 75,00 

Apresenta cor amarelo esverdeado, transparente e límpido. No 

nariz apresenta notas cítricas, mesclado com notas minerais. Na 

boca apresenta uma acidez equilibrada de onde voltam a aparecer 

notas cítricas e minerais. 

Ventisqueiro – Chardonnay – Chile ......................... R$ 65,00 

Amarelo brilhante com tonalidades verdes. Ressaltam os aromas 

de frutas frescas, como abacaxi, papaia e pêssego e notas cítricas. 

ROSE 

Vin de Pays Domaine des Grillière - Loire França ....R$ 70,00 

Mateus Rose . Portugal ..............................................R$ 65,00 

Versátil, de estilo consistente, é um vinho de cor muito apelativa e 

brilhante, com boa intensidade aromática. Leve, fresco, jovem, 

sedutor, na boca equilibrado e tentador, complementado por um 

final suave e ligeiramente frisante. 

E o blá blá blá todo acima foi o cara que vende os vinhos pra 

gente que jurou de pé junto que é verdade. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

NOSSOS COMERCIAIS SOCIAIS 

Você conhece o Projeto Bem Me Quer Paquetá? 

www.bemmequerpaqueta.org        www.ojp.org.br 

E, se você for bonzinho, pode fazer uma doação para um projeto 

que capacita crianças e jovens da ilha por música de concerto e 

artes integradas. 

Conheça nosso site e nossas atividades: 

www.casadeartes.org 

 

http://www.bemmequerpaqueta.org/
http://www.ojp.org.br/
http://www.casadeartes.org/

