


Inaugurado em 2017, o Carbón tem como foco técnicas de cozimento à carvão:

um método sofisticado de cozimento em temperaturas elevadas que garante

um sabor diferenciado para o alimento - por fora, ganha uma crosta dourada e

crocante e, por dentro, preserva sua umidade, maciez e aromas naturais.

 

No cardápio, receitas de inspiração espanhola com toques contemporâneos

elaboradas pelo chef Marcelo Martino.

 

Um verdadeiro passeio gastronômico pela Espanha!

Almoço executivo
 

Segunda a Sexta-Feira
Exceto feriados

 
NÃO ACEITAMOS CHEQUE

 
De acordo com as leis: no 7.357/85 (lei do cheque), artigo 315 da Lei no
10.406/02 (Código Civil) e Artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal.

 
Código de Defesa do Consumidor - Lei 8078/90 | Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990



EXECUTIVO CARBÓN CLÁSSICO 
ENTRADA
 

SOBREMESA

CAFÉ

PRINCIPAL

PRINCIPAL

EXECUTIVO CARBÓN BURGUER

59

49

Pupunha com queijo de cabra no carvão e mix de folhas com molho de mostarda e mel.
Pupunha 

Peixe com molho de limão, legumes no carvão e quinoa crocante.
Peixe do Dia 

Frango com molho chimichurrie, arroz integral, tomate e cebola no carvão.
Frango

Spaguetti fresco com molho de tomate, linguiça espanhola, tomatinhos, manjericão e creme de gorgonzola.
Spaguetti Fresco

Picadinho de filet com arroz integral, feijão, farofa e ovo frito.
Picadinho Carbón

Short rib no carvão com ovo, chips de batata e mix de folhas.
Steak a Cavalo

Massa típica espanhola com tinta de lula, lulas no carvão e dore.
Fideuá de Lula

Purê de mandioca, farofa de biju e pimenta biquinho confitada.
Costela de Porco

Pão ciabatta e hamburger de angus com queijo cheddar inglês.
Burger Rossi

Pão ciabatta, hamburger de angus, queijo prato, alface, tomate confitado e maionese defumada.
Burger Jussa

Pão brioche,  hamburger de angus, queijo emental,  cebola roxa, pepino, maionese e bacon.
Burger Martino

Grão de bico com cogumelos no pão brioche com mussarela de búfala e mini rúcula.
Burger Vegetariano 

Salada da casa ou pão com tomate, creme azedo de anchovas ou gazpacho

Sorvete ou fruta

ENTRADA
 Salada da casa ou pão com tomate, creme azedo de anchovas ou gazpacho

SOBREMESA

CAFÉ

Sorvete ou fruta



ENSALATAS

Salada de abobora grelhada, creme de ricota, jamón
serrano, sálvia e vinagrete de melado de cana

Salada de Abobora R$39 | 55

MONTADITOS Y  TAPAS

Tartar de carne com espuma de mandioquinha trufada, mini agrião e tutano

Tartar R$37

Peixe branco, cubinhos de caju, cebola roxa, coentro, pimenta dedo de moça,
limão siciliano, granizado de tangerina, castanha do pará e chips de batata doce

Ceviche R$37

Croquetas de linguiça artesanal.
Croquetas R$33

Croquetas de camarão.

Croquetas de camarón R$33

Pão tostado, geleia de laranja, foie gras e redução de porto.

Foie Gras R$69

Pão tostado, guacamole, camarões no carvão e creme azedo.

Camarón R$42

Enroladinhos de bacalhau na massa brik fermentada e chutney de pimentão
vermelho.

Brik de Bacalhau R$33

Pão tostado, molho de tomate, jamón serrano e ovo de codorna.

Jamón R$42

Pão  tostado, geleia de aipo, gorgonzola doce e nozes torradas.

Gorgonzola Dulce R$39

Chips de batata doce, polvo no carvão e maionese de açafrão.

Pulpo R$44

com ketchup de goiabada picante.

Patatas Bravas R$28

Jamón serrano espanhol.

Jamón R$67

Tartar de atum ao molho de gengibre e shoyo, lascas de avocado e cebolas
roxas assadas, espuma de gengibre e quinoa crocante.

Tartar de Atun R$42

Mexilhão no carvão, molho de alho e creme azedo de anchovas.

Mejillón en Salsa de Ajo R$42

Pupunha com queijo de cabra no carvão e mix de
folhas com molho de mostarda e mel

Pupunha R$44 | 62

Salada de grãos com rosbife e mini agrião ao
molho de tamarindo

Salada de grãos R$39 | 55

Legumes no carvão, creme de queijo e cogumelos

Salada Morna R$39 | 55

BOCADILLO Y
HAMBURGUESAS

Pão ciabatta e hamburger de angus com queijo
cheddar inglês.

Burger Rossi R$42

Pão ciabatta, hamburger de angus, queijo prato,
alface, tomate confitado e maionese defumada.

Burger Jussa R$44

Pão brioche,  hamburger de angus, queijo emental,
 cebola roxa, pepino, maionese e bacon.

Burger Martino R$44

Grão-de-bico com cogumelos no pão brioche com
mussarela de búfala e mini rúcula.

Burger Vegetariano R$44

Pão ciabatta, costela suína, cebola caramelizada e
vinagrete.

Sanduíche de Costela R$44

Pão ciabatta, rosbife, emental, cebola
caramelizada, maionese defumada e rúcula

Sanduíche de Rosbife R$44



PLATOS EN EL  CARBÓN

Com mousseline de baroa e leite de coco, banana grelhada e molho de cranberry.
Peixe R$73

Spaguetti com molho de tomate, linguiça espanhola, tomatinhos, manjericão e
creme de gorgonzola.

Spaguetti Fresco R$65

Assado no carvão com molho de chimichurrie e batata doce ao forno.

Frango R$63

Em crosta de algas selado no carvão com purê de batata roxa e vinagrete
de manga.

Atun R$85

Fraldinha no carvão com molho chimichurrie, acompanha mix de
folhas, gratin de batata e alho assados

Vacío R$78

Cozida 63º graus por 16h e finalizada no carvão com molho roti de
cogumelos. acompanha gratan de legumes e mini agrião.

Costela Bovina R$82

Massa típica espanhola com camarões grelhados no carvão e molho bisque

Fideuá R$96

Massa típica espanhola com tinta de lula, lulas no carvão e dore

Fideuá de Lula R$82

Ancho ao molho gorgonzola e batatas rústicas

Ancho R$89

Camarões no carvão, molho de alho, mousseline de mandioquinha e
cogumelos grelhados.

Espetinho de Camarão VG R$109

Com purê de mandioca, farofa de biju e pimenta biquinho confitada

Costela de Porco R$67

Picadinho de  filet com arroz integral, feijão, farofa e ovo frito

Picadinho Carbón R$65

com chouriço espanhol 
(Tempo de preparo: 30 minutos)

Arroz de Polvo R$96

(Tempo de preparo: 30 minutos)

Arroz de Costela R$89

Arroz caldoso com linguiça artesanal curada,
servido com lula e peixe crocantes, polvo e
camarões grelhados
(Tempo de preparo: 30 minutos)

Mar de Arroz R$98

Arroz bomba, sofrito, páprica defumada, açafrão,
camarões, mexilhãos, costela de porco grelhados no
forno a carvão e lulas a dorê.
(Tempo de preparo: 30 minutos)

Paella Valenciana R$180

Carré de cordeiro no carvão com purê de cara e abobora, aspargos e
castanha do pará

Carré de Cordeiro R$96

Arroz bomba, sofrito, páprica defumada, açafrão,
camarões, mexilhão, peixes e lulas, grelhados no
forno a carvão.
(Tempo de preparo: 30 minutos)

Paella Marinheira R$180

BOMBA
Pratos especiais feitos com arroz espanhol bomba.



POSTRES

Mousse de laranja, biscoito de tomilho, geléia de laranja e sorvete de iogurte

Naranja Y Tomillo R$28

Com doce de leite e doce de banana

Mini Churros R$28

Com calda toffee e sorvete de caramelo com flor de sal

Brownie R$28

Com creme inglês e sorvete de panna cotta

Torta Santiago R$28

Parfait de leite de coco , mousse de leite de vaca, terrine de leite de cabra

Tres Leches R$28

Torta de maçã com sorvete de baunilha

Torta da Vovó Donalda R$28

Sorvete R$17

Da estação

Fruta R$17

Uvas confitadas, brownie de chocolate branco e sorvete red velvet

Lá videira R$28



@elcarbonrestaurante

facebook.com/elCarbonRestaurante/

elcarbon.com.br


