
PASTÉIS

bacalhau r$29

camarão com catupiry r$33

carne r$26

carne com queijo r$28

frango com catupiry r$24

queijo r$20

BRUSCHETTAS

caprese r$27

tomate fresco, mussarela de búfala e 
manjericão

pizzaiola r$29

tomates pelados, azeite de oliva, orégano 
e mussarela 

tomates frescos r$22

tomates frescos em cubos, manjericão, 
azeite, pimenta do reino e sal

SALADAS

caprese r$32

alface americana, alface roxa, tomate 
especial, rodelas de mussarela de búfala, 

manjericão e cenoura ralada
ceaser r$31

alface americana, molho especial, frango 
grelhado, croutons e queijo parmesão

da casa r$28

mix de folhas tomate seco, palmito e 
parmesão

tropical r$39

filé de frango grelhado e salada ceaser

MASSAS
nhoque de batatas (+r$4)

raviolli de mussarela de búfala (+r$4)

penne, fetuccini de azeitonas pretas, 
fetuccini e tradiconal ou spaghetti

molhos:
bolognesa • molho de tomates frescos e 

carne moída r$39

Branco r$33

camarão • molho de tomates com camarão r$41

caprese • tomates frescos, mussarela de 
búfala e manjericão r$39

quatro queijos • parmesão, mussarela, 
gorgonzola, catupiry e molho branco r$39

sugo • molho de tomates frescos r$33

molho extra r$8

PETISCOS

bolinho de bacalhau r$32

iscas de peixe r$38

batatas fritas r$25

MERCADOVIP

conheça os restaurantes do grupo sala vip:
g r u p o s a l av i p .c o m . b r

MERCADOVIP



RISOTOS

bacalhau r$45

com pimentão vermelho, brócolis e azeitonas.
funghi r$39

tomate fresco e mussarela de búfala r$39

camarão r$55

puxado no azeite e alho poró
parmesão r$43

BEBIDAS

água (com gás) r$5

café espresso r$5,50

refris: (guaraná [diet], coca-cola [zero], 
sukita e soda) r$7

água tônica (diet) r$7

h2oh limão (500ml) r$7

sucos: laranja, morango r$11

iced tea: limão e pêssego r$7 r$5 ou 2 por r$8

CERVEJAS

malzbier e brahma zero r$9

heineken e stella artois r$12

chopp claro r$12

CAIPIRINHAS

51 r$21

velho barreiro r$21

smirnoff r$25

saquê r$25

espírito de minas r$25

nega fulô r$25

CACHAÇAS
51 r$9

velho barreiro r$9

espírito de minas r$14

nega fulô r$18

VINHO
antares cabernet sauvignon r$67

SOBREMESAS

torta holandesa • torta gelada 
de baunilha com cobertura de 

chocolate r$18

conheça os restaurantes do grupo sala vip:
g r u p o s a l av i p .c o m . b r

embalagem para viagem r$3

CARNES

picanha • com arroz biro biro e fritas r$69

filé mignon à parmegiana • arroz e fritas r$70

PEIXES

salmão grelhado • com arroz e legumes r$62

PRATOS FEITOS

pf de contra filé • com arroz, feijão e um 
acompanhamento r$49

pf de filé de frango • grelhado com arroz, 
feijão e um acompanhamento r$47

pf de filé de pescada • à milanesa com 
arroz, feijão e um acompanhamento r$47

pf de galeto • desossado com arroz, feijão 
e um acompanhamento r$43

ACOMPANHAMENTOS:

arroz biro biro r$11

arroz branco r$9

batata frita r$11

feijão r$9

legumes na manteiga r$12

ovo frito (2) r$8

saladinha de tomate e alface r$9

SANDUÍCHES

motadela speciale r$31

motadela speciale com queijo r$34

VOCÊ SABIA?

o mercado municipal de são paulo já foi 

usado como depósito de pólvora, munições 

e mantimentos, isso aconteceu em 1930 

durante a revolução constitucionalista.


