
medium
Pink center

rare
Very red, cool center

medium rare
Red, warm center

well done
Fire-grilled throughout

medium well
Slightly pink center

a la carte
churrascaria
EXPERIENCE IT ALL  |  270 per person

STARTERS
Start your meal with our authentic appetizers and salads
brought to your table.

Coxinha (G, D, E)
Pan de Queijo (G, D, E, V)
Plantain Fritto (G, D, E, V)
Crispy fried Cassava (V)
Beef empanada (G, D, E)

Chicken Caesar Salad (G, D)
Romaine lettuce, chicken breast, garlic croutons, parmesan
and creamy parmesan dressing

Avocado & Hummus (G, D, S, N)
Avocado, hummus, dukkah and micro leaves, balsamic glaze,
garlic flatbread

Seafood & Mango Salad (Sh, H)
Mango and mixed seafood, palm heart, red onion, tomato,
green herbs and tangy-habanero dressing

MEAT CUTS
Our chef’s grills daily a wide range of cuts for your taste buds and let 
you explore authentic Brazilian flavours including our famous grilled 
pineapple.

Traditional Brazilian sides: Farofa, Feijoada and Brazilian garlic rice

DESSERT
Your choice of dessert on the menu.

“Curao” (E, G, D, N)
Brazilian caramelized corn custard with vanilla ice cream,
crumble and salted caramel sauce

Brigadeiro Cake (E, G, D)
Brazilian inspired chocolate cake with chocolate chip ice cream

Flan de Leite (E, G, D, N)
Condensed milk flan with passionfruit sauce and red fruit

Coupe of Ice Cream (G, D, E)
Chocolate, Vanilla, Strawberry, Mango with red fruit compote

Chicken Drumstick

Chicken Wings

Chicken Yoghurt

Maminha

Picanha

Flap Steak

Beef Rib-eye

Beef Tenderloin

Lamb Chop

Lamb Leg

Veal Topside

Roast pineapple
with cinnamon

STARTERS
Caesar Salad (G, D, H)  |  50
Romaine lettuce, garlic croutons, parmesan cheese, crispy beef bacon, 
creamy parmesan dressing
Add on: Cajun Chicken QAR 15 / Garlic Shrimp QAR 20

Sopa de Palmito (G, D, Sh)  |  35
Brazilian Palm heart soup with chives
Add on: Cajun Chicken QAR 15 / Garlic Shrimp QAR 20

Empenadas 4 pcs (G, D, E)  |  50
Argentinian style beef pastries served with chimichurri sauce

Avocado & Hummus (G, D, S, N)  |  60
Avocado, hummus, dukkah and micro leaves, balsamic glaze, garlic flat-
bread

Seafood & Mango Salad (G, Sh)  |  70
Mango and mixed seafood, palm heart, red onion, tomato, green herbs 
and tangy-habanero dressing

MAINS FROM PLANCHA GRILL
300 gram CAB Rib-eye  |  165
300 gram CAB Top-Butt Cap “Picanha”  |  135
200 gram Norwegian Salmon Fillet  |  130
200 gram South-African Beef Tenderloin  |  145
250 gram Corn-fed Chicken Breast  |  110

All mains are served with traditional Brazilian sides (G, D, E, N)
“Feijoada” Black bean stew / “Farofa” Toasted crumbs / “Pan de Queijo” 
Cheese breads / Banana frita / Fried Cassava / Brazilian garlic rice

Choice of Sauces (G, D)
Mushroom sauce or Black pepper sauce or Chimichurri

DESSERTS

“Curao” (E, G, D, N)  |  40
Brazilian caramelized corn custard with vanilla ice cream, crumble and 
salted caramel sauce

Brigadeiro Cake (E, G, D)  |  40
Brazilian inspired chocolate cake with chocolate chip ice cream

Flan de Leite (E, G, D, N)  |  35
Condensed milk flan with passionfruit sauce and red fruit

Coupe of Ice Cream (G, D, E)  |  35
Chocolate, Vanilla, Strawberry, Mango with red fruit compote
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N - Nuts   G - Gluten   E - Eggs
D - Dairy   S - Sesame  Sh - Shellfish   
V - Vegetarian   H - Healthy Option

Please inform us of any special
dietary or allergen requirements.

All prices are in Qatar riyals.

how do you
like your
meat?



شوراسكاريا
اكتشفها كلها \ 270 للشخص الواحد

قائمة الطعام 

المقبالت
ابدأ وجبتك مع مقبالتنا الفريدة تقدم  على طاولتك واختيارك من بار 

السلطات البرازيلية

المقبالت
سلطة سيزار )ح، ج، ص( | 50

خس , بارميزان, خبز محمص بالثوم و صلصة السيزار
أضف  دجاج  /  15      روبيان  /  20

حساء قلب النخل )ح،ج( | ٣5
حساء قلب النخل البرازيلي مع براعم الثوم 

أضف  دجاج  /  15      روبيان  /  20

إمبنادة  ٤ قطع )ح، ج، ب( | 50
معجنات أرجنتينية محشوة باللحم البقري تقدم مع صلصة الشمشوري

أفوكادو مع الحمص )ج، ح، س، م( | ٦0
أفوكادو، حمص، دقة، خل البلسمك، خبز مسطح بالثوم 

سلطة المآكوالت البحرية مع المانجا )أس، ص(  | 70
مانجا مع المآكوالت البحرية، جذع النخل، بصا أحمر، طماطم،

 صلصة الفلفل الحار

من المشوى

اللحوم
يقوم الشيف روبيرتو بشوي لحوم متنوعة يومًيا لتناسب ذوقك و تساعدك 

الستكشاف النكهات البرازيلية األصلية نظًرا ألننا نستخدم يومًيا أفضل 
اللحوم الطازجة  في السوق، قد يكون بعضها غير متوفر.

حلي  معنا

حلي  معنا 1
2
٣
٤
5
٦

7
8
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10
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12

أفخاد الدجاج

أجنحة الدجاج

قطع الدجاج مع الزبادي

مامينيا

بيكانيا

فالب ستيك 

لحم المتن »تيندرلوين« 

ريش خاروف

رجل خاروف

جمل

لحم عجل

أناناس مشوي مع القرفة

كيف تحب 
أن تأكل 
اللحم؟ 

]م[ مكسرات    ]ج[ جلوتن    ]ب[ بيض
]ح[ مشتقات الحليب    ]س[ سمسم

]أس[ أسماك و حيوانات بحرية
]ن[ نياتي    ]ص[ خيار صحي

من فضلك اخبر مدون الطلب بأي حساسية
كافة األسعار بالريال القطري

ني

مطهو قليال

مطهو للوسط

مطهو جيد

مطهو كامل

كوشينيا )ج، ح، ب(
خبز الجبنة البرازيلي )ج، ح، ب، ن(
موز البالنتين المقلي )ج،ح،ب،ن(

كاسافا مقلية )ن(
إمبنادة مقلية باللحم البقري )ج، ح، ب(

 ٣00 غرام  لحم عين الضلع  »ريب أي«  |  1٦5
٣00 غرام بيكانيا  |  1٣5

200 غرام فيليه سالمون نرويجي  |  1٣0
200 غرام لحم المتن »تندرلوين«  |  1٤5

250 غرام صدر دجاج  |  110

سلطة السيزر بالدجاج )ج، ح(
خس، صدر دجاج، خبز مقرمش بالثوم، جبنة البارمازان

أفوكادو مع الحمص )ج، ح، س، م(
أفوكادو، حمص، دقة، خل البلسمك، خبز مسطح بالثوم 

سلطة المآكوالت البحرية مع المانجا )أس، ص(
مانجا مع المآكوالت البحرية، جذع النخل، بصا أحمر، طماطم،

 صلصة الفلفل الحار

أطباق جانبية برازيلية: فاروفا، فاصوليا سوداء، أرز بالثوم

كوراو )ب، ج، ح، م(
كاسترد بالذرة مع آيس كريم الفانيال، صلصة الكراميل المملح

كعكة  بريجاديرو )ب، ج، ح(
كعكة الشوكوال البرازيلية مع آيس كريم الشوكوال

فالن بالحليب )ب، ج، ح، م(
حليب مكثف محلى مع صلصة فاكهة العاطفة و الفاكهة الحمراء

آيس كريم )ج، ح، ب( 
شوكوال، فانيال، فراولة، مانجا مع كمبوت الفاكهة الحمراد

كوراو )ب، ج، ح، م( | ٤0
كاسترد بالذرة مع آيس كريم الفانيال، صلصة الكراميل المملح

كعكة  بريجاديرو )ب، ج، ح( | ٤0
كعكة الشوكوال البرازيلية مع آيس كريم الشوكوال

فالن بالحليب )ب، ج، ح، م( | ٣5
حليب مكثف محلى مع صلصة فاكهة العاطفة و الفاكهة الحمراء

آيس كريم )ج، ح، ب( | ٣5
شوكوال، فانيال، فراولة، مانجا مع كمبوت الفاكهة الحمراد

خيارك من الحلويات

تقدم كافة األطباق الرئيسية مع األطباق الجانبية البرازيلية )ج، ح، ب، م(
فاصوليا سوداء/ فاروفا محمصة / خبز الجبنة / موز مقلي / كاسافا مقلية / 

أرز البرازيلي مع الثوم 

خيارك من الصلصات )ج، ح(
صلصة الفطر أو الفلفل األسود أو الشمشوري


